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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
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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)
Aanwezigheid Nieuwjaarsreceptie Gemeente Oude IJsselstreek
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
Woningbehoefte Heelweg
Samenwerking met andere Heelwegse organisaties
Contacten met de school en peuterspeelzaal
Samenwerking met anderen Dorpsbelangen Organisaties (DBO’s) in de gemeente
Gesprekken met de Gemeente, e.a. de Toekomstvisie voor Oude IJsselstreek
Discussies met de politiek van Oude IJsselstreek
Lid van, en samenwerken met, de Plattelandsraad Oude IJsselstreek1
Lid van Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland2
Gaf input aan het RES Achterhoek3
Regelen plaatsing kerstboom bij het Buurtschapshuus (jaarlijks in december)

1

https://plattelandsraad-oudeijsselstreek.nl/
https://dkkgelderland.nl/
3
https://resachterhoek.nl/
2
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•

5.1

Publiceren van informatie over de activiteiten van Heelwegs Belang in diverse regionale
kranten, op de Heelwegse website, via nieuwsbrieven, en op Facebook
Activiteitenoverzicht per tijdlijn
•

•
•

•
•
•

•

•

•
•

•

•

Januari 2020 begon met de afronding van glasvezel in Heelweg e.o. Er was een actie voor
bewoners die nog géén glasvezelabonnement hadden afgesloten. Als zij zich vóór 24
februari 2020 aanmelden voor een glasvezelabonnement bij een van de
dienstaanbieders, dan betalen zij géén extra aansluitkosten.
12 januari was onze Nieuwjaarsreceptie voor leden en gasten.
11 februari was onze jaarlijkse Ledenvergadering. Dick Lievestro trad af als bestuurslid en
Robert van der Meij werd voorgesteld als het nieuwe bestuurslid. Er waren presentaties
over het evenement “de Bevrijding 75 jaar”. Deze was gepland voor april. Ook was er een
presentatie over de stand van zaken van de woonbehoefte in Heelweg.
13 februari aanwezigheid bij een Plattelandsraad bijeenkomst.
3 maart waren we in het Buurtschapshuus de gastheren van een DBO bijeenkomst.
Begin maart waren we bezig met de laatste voorbereidingen voor de Bevrijding 75 Jaar
evenementen, en hebben we ook onze leden geïnformeerd over de plannen voor de 2e
fase van de N18.
Toen kwam de Corona-crisis en werd alles gestopt. We maken ons zorgen over de
impact die dit virus heeft op de Heelwegse bevolking. Niet alleen over het virus maar ook
over de sociale en economische gevolgen.
Op 30 en 31 maart was het 75 jaar geleden dat Heelweg werd bevrijd. In plaats van de
Bevrijding evenementen, die moesten worden uitgesteld tot een toekomstige datum,
vroegen we de bewoners van Heelweg e.o. om de vlag uit te steken en samen de vrijheid
te vieren ondanks de lockdown.
In april en juni hebben we nieuwsbrieven rondgestuurd over de Coronacrisis om mensen
te informeren en sterkte te wensen.
Na de zomervakantie hebben we de draad opgepakt met zaken zoals de 2de fase van de
N18, fietspaden, verkeer, woningbehoefte en bouw in Heelweg en plannen voor het
Sinterkaasfeest en het Nieuwjaarsreceptie.
Helaas, door de voortdurende Covid-19 situatie hebben we alternatieve afspraken
moeten maken in plaats van het Sinterklaasfeest te houden zoals gepland en moesten we
een alternatief bedenken voor onze Nieuwjaarsreceptie 2021.
We werkten nauw samen met de Stichting Buurtschapshuus en zijn lid van zowel de
Plattelandsraad als de DKK.

Ondanks alle tegenslagen die wij (en de samenleving) dit jaar hebben gehad, blijven we positief
en zullen we ons best blijven doen voor de belangen van de bewoners van Heelweg e.o.
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5.2

Nieuwjaarsreceptie zondag 12 januari 2020

Op zondag 12 januari 2020 werd in het Buurtschapshuus de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie
gehouden. Het werd goed bezocht door 60 mensen, waaronder gebiedswethouder Janine Kock
en wethouder Ben Hiddinga.
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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

Sinterklaasfeest zaterdag 21 november 2020

In “normale” tijden, wordt het jaarlijkse Sinterklaasfeest voor alle kinderen tot en met groep 6
van de basisschool, en hun ouders/verzorgers uit Heelweg en omgeving, georganiseerd en
gehouden in het Buurtschapshuus.
Maar vanwege de Covid-19 pandemie moesten we een alternatief plan bedenken voor het
Sinterklaasfeest een “bouw-je-eigen-schoen-pakket”.
De kinderen maakten en versierden kartonnen schoenen, die vervolgens op 19 november werden
opgehaald. Het plan was dat de kinderen in de middag van 21 november hun schoenen (met een
kado) konden ophalen bij het Buurtschapshuus, waar de Sint hen zou begroeten. Vanwege de
Corona-regels zouden kinderen en ouders buiten op hun beurt wachten.

Helaas moesten we het programma verder aanpassen, want op 3 november is er een
persconferentie geweest met aangescherpte coronamaatregelen. Datwas voor Sinterklaas de
reden om het aangekondigde programma van het Sinterklaasfeest niet door te laten gaan. Toch
lieten we het feest niet ongemerkt voorbijgaan.
Dus, Sinterklaas heeft gevraagd aan alle kinderen die een schoenbouwplaat hebben gekleurd en
geknutseld uiterlijk 19 november 2020 een foto, met naam, leeftijd en adres, te sturen van de
schoen naar info@heelweg.com.
De Sint had twee “Heelwegse Helpers” uit groep 7 en 8 van de Meeander gevraagd om hem op
de 21ste middag te helpen. Nu het programma was veranderd, hadden we meer hulp nodig bij
het bezorgen van de cadeautjes. De respons was uitstekend en 9 leerlingen boden zich vrijwillig
aan om Heelwegse Helpers te worden.

Vereniging Heelwegs Belang – Jaarverslag 2020

8
Op zaterdag 21 november reden de Heelwegs Belang bestuursleden samen met de helpers rond
Heelweg, Halle, Harreveld, Lichtenvoorde, Varsseveld en Westendorp en bezorgden cadeautjes
aan alle kinderen die foto's van hun schoenen hadden ingezonden.
De Goedheilige man stuurde een bericht vanuit Spanje om de kinderen en de Heelwegse Helpers
te bedanken voor al hun harde werk. We hebben het bericht op onze website4 gezet, samen met
alle foto's van de schoenen.
5.4

Verkeer en fysieke bereikbaarheid

N18 Fase 2
In juni 2017 was er een rapport over de 2e fase N18 gemaakt5. 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.
Op 5 oktober 2020, heeft de Achterhoek Raad een beslissing genomen over de 2de fase N18: de
Raad stemt in met de doorontwikkeling van de N186. Dat betekent groen licht voor verder
onderzoek en doorontwikkeling binnen 2e fase N187. In samenvatting:
1. Varsseveld – Groenlo: nu 12 aansluitingen; plan is terug naar 6 aansluitingen (nog niet
bekent welke 6).
2. Zeker een impact op de bereikbaarheid van Heelweg-Oost en -West (en Heelweg SuperOost)
We waren blij dat Erik Schieven (Lokaal Belang, Oude IJsselstreek) expliciet had gevraagd in de
Achterhoek Raadsvergadering om rekening te houden met de impact en gevolgen voor
Varsseveld en Heelweg omdat 3 aansluitpunten mogelijk gesloten worden. Onze
gebiedswethouder, Janine Kock, heeft ons bevestigd dat de belangen van Varsseveld en Heelweg
worden genoteerd.
De eerste onderzoeksvoorstellen verwachten we in de tweede helft van 2021.

Landstraat Zandweg
De zandweg tussen Landstraat 42 en de Veenweg wordt gebruikt als verbindingsstuk tussen de
Twente Route en richtingen Aalten/Varsseveld.
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. Het resultaat is bekend,
maar in verband met het onderzoek over de N18, op het ogenblik zijn plannen in de ijskast. Er is
een bestemmingsplan voor dit gebied in ontwikkeling - maar verkeer is geen onderdeel van dit
plan. Heelwegs Belang heeft aangegeven bij de gemeente dat het belangrijk is dat er koppeling
komt binnen de gemeente tussen het gebied rond de Landstraat en het verkeer.

4

https://www.heelweg.com/Algemeen/Heelwegs-Belang/Sinterklaas-Bericht-2020

5

https://www.heelweg.com/Portals/2/Documents/N18/Eindrapport%20onderzoek%202e%20fase%20N18
%20VERSIE.pdf
6
https://8rhk.nl/nieuws/achterhoek-raad-stemt-in-met-door-ontwikkelen-n18/
7
https://8rhk.nl/wp-content/uploads/2020/09/bijlage-3.1-raadsvoorstel-onderzoek-en-doorontwikkeling2e-fase-n18.pdf
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De Noordtak
De Gelderlander publiceerde in 2020 vier artikelen over de Noordtak. De eerste was op 20 juli,
met nieuws over een brief van staatssecretaris van Veldhoven aan de Tweede Kamer over de
ontwikkelagenda met het Toekomstbeeld voor het Openbaar Vervoer. In het artikel wordt de
Noordtak genoemd.
Op 1 december 2020 stond er een artikel in het nieuws van een actiegroep RONA (Regionaal
Overleg Noordelijke Aftakking) zij pleiten voor aanleg van een nieuwe spoorlijn, de noordtak
vanaf Zevenaar naar de grens nabij Oldenzaal.
En op 3 december waren er nog twee artikelen over de Noordtak - een voor (De Marktvisie van
de spoorgoederensector) en een tegen de Noordtak(De Doetinchemse wethouder Rens Steintjes
noemt het een 'gigantische doorsnijding' van de Achterhoek. “Het brengt ons niets”, zegt hij)
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.
We hebben deze zorgen verwoord in een discussies met wethouder Ria Ankersmit (vervoer zit in
haar portefeuille). We hebben haar ook gevraagd om ons op de hoogte te houden (via onze
gebiedsmakelaar, Arnold Spijkers) van alle verdere ontwikkelingen die er in dit kader zullen zijn.

5.5

Fietspad Bosboombroekerweg

In oktober 2017 hebben wij de gemeente gevraagd om een verhard fietspad aan te leggen aan de
Bosboombroekerweg. In samenwerking met de gemeente en een projectbureau was 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. Het werd uitgesteld tot 2020, en tot
onze teleurstelling is het verder uitgesteld.
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We begrijpen dat de gesprekken met de grondeigenaren nog aan de gang zijn.

We hopen dat dit lang uitgestelde plan in 2021 kan worden gerealiseerd.
Positief is dat we vernamen dat het fietspad langs de Landstraat aan de Noordkant van de
Twenteroute in 2021 verbeterd wordt.
5.6

Woningbehoefte Heelweg

Vorig jaar zijn wij begonnen met de inventarisatie naar de behoefte om op de Heelweg te wonen
en eventueel te bouwen. Hier kwam veel respons op. Inmiddels kunnen wij met u delen dat de
gemeente in principe medewerking wil verlenen aan 4 initiatieven. Eind 2020 liepen er projecten
voor 14 woningen voor zowel starters als senioren.
Als bestuur van Heelwegs Belang zijn wij erg blij met deze initiatieven. Voor de leefbaarheid voor
de Heelweg is het belangrijk jongeren en ouderen, maar ook doorstromers (in woningen die
mogelijk vrijkomen) woonkansen te bieden. Dit is goed voor de school, het Buurtschapshuus,
maar zeker ook voor het woongenot binnen de Heelweg.
Op onze website is er een “dossier” pagina gemaakt waar alle informatie is geplaatst8.
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. We houden contact met de gemeente over
Woningbehoefte in Heelweg en deze mailinglijst delen we met hen. Dit om ze op de hoogte te
houden en in contact te blijven met geïnteresseerde partijen. De verantwoordelijkheid en
beslissingen van wat wel en niet doorgaat ligt uiteraard bij de gemeente.

8

https://www.heelweg.com/Algemeen/woningbehoefte
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5.7

Toekomstvisie voor de gemeente Oude IJsselstreek

Heelwegs Belang heeft vanaf het begin van het project input gegeven voor de Toekomstvisie voor
de gemeente Oude IJsselstreek. De Toekomstvisie is een document geworden in de vorm van een
magazine en werd gepubliceerd op 25 november.
Het stukje over Heelweg vonden we een stukje waarin vooral achterom werd gekeken, dromen
over een nostalgisch tijdperk, in plaats een toekomstgerichte blik. We hebben onze reacties op
het document gegeven en deze zijn overgenomen. Een herzien document zal begin 2021 worden
gepubliceerd en zal op 25 maart 2021 door de raad worden vastgesteld.
5.8

Visie op Landschap, Natuur en Groene Kernen

De gemeente Oude IJsselstreek heeft het afgelopen jaar een Visie op landschap, natuur en
groene kernen ontwikkeld. Het is een onderwerp dat sterk leeft onder de inwoners, agrariërs en
natuurliefhebbers.
Er waren veel reacties, o.a van Heelwegs Belang er komt een nieuwe versie in 2021.
5.9

Opmerkingen over de Oude IJsselstreek Begroting 2021-2024
•

•

•

€250.000 voor het stimuleren en inzetten van extra mensen voor de realisatie van meer
woningen in de gemeente.
o Voor Heelweg hebben we nog eens extra benadrukt wat het belang is voor onze
kern. Meer arbeidsplaatsen i.v.m. ontwikkeling bedrijfsterrein Hofskamp 3 in
Varsseveld. Het woon zoekgebied kan ook in Heelweg liggen voor werkende
mensen.
€250.000 is gereserveerd voor het ontwikkelen van plannen voor toerisme en recreatie.
o Het accent komt naar onze mening te veel te liggen rond de DRU. Er wordt
aandacht gevraagd voor andere gebieden in Oude IJsselstreek waaronder de
Heelweg.
In de Begroting staat dat er een nieuwe gebiedsmakelaar functie komt met
verantwoordelijkheid voor de agrarische sector. Wij ondersteunen dit.

5.10 RES Achterhoek
De Achterhoek heeft een Regionale Energiestrategie (RES) in ontwikkeling. Het is een instrument
en samenwerkingsverband waarmee de acht Achterhoekse gemeenten, provincie Gelderland en
Waterschap Rijn en IJssel samen tot een plan komen voor het opwekken van duurzame energie
met zon en wind en voor de warmtetransitie in de Achterhoek.
Op 16 juni 2020 werd er een concept-RES Achterhoek9 vastgesteld met daarin de ambitie om in
2030 1,35 TWh in de Achterhoek op te wekken. Om van deze concept-RES een realistische en
gedragen RES 1.0 te maken, worden zoveel mogelijk belanghebbenden betrokken bij de RES.
Heelwegs Belang is betrokken geweest bij verschillende sessies van het projectteam RES
Achterhoek voor belangenorganisaties en heeft daarbij input gegeven.

9

https://www.resachterhoek.nl/res+achterhoek/concept-res+achterhoek/default.aspx
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5.11 Samenwerking met anderen Dorpsbelangenvereniging Organisaties (DBO’s)
•

•

Normaal zijn er halfjaarlijks bijeenkomsten van alle DBO’s in de Oude IJsselstreek, maar in
verband met de Corona-crisis was er alleen op 3 maart een bijeenkomst gehouden.
Heelwegs Belang en het Buurtschapshuus waren de gastheren.
We woonden (online) de Algemeen Ledenvergadering van de Vereniging Dorpshuizen en
Kleine Kernen Gelderland (DKK) bij.

5.12 Samenwerking met de Plattelandsraad Oude IJsselstreek
•

Aanwezig tijdens hun bijeenkomst op 13 feb. Leden deelden hun plannen voor 2020, en
er was een presentatie van de gemeente over de gevolgde procedure en locatiekeuze van
de 1e tranche (ca. 30 Ha) zonneparken.

5.13 Samenwerking andere Heelwegse organisaties
•

•

Stichting Buurtschapshuus
- Gerard Boenink (onze voorzitter) is bestuurslid. 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

5.15 Discussies met de politiek van Oude IJsselstreek
•

Maandelijks contact met onze Heelwegs raadslid (Ine Hofs)

5.16 Andere Activiteiten
•
•
•

•

•

Contacten met de school en peuterspeelzaal.
Aanwezigheid Nieuwjaarsreceptie Gemeente Oude IJsselstreek.
Het organiseren van evenementen (gepland voor april 2020) om 75 jaar bevrijding te
vieren. Helaas, moeten deze evenementen in de ijskast geplaatst worden tot de Coronacrisis is voorbij.
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.
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6.

Statistische gegevens

Inwoners Heelweg per 31 december
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Bevolkingsopbouw Heelweg per 1-1-2021
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Totaal inwoners: 1034, waarvan 495 vrouwen en 539 mannen
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7. Sluiting

Beste mensen. 2020 zullen we met ons allen niet snel vergeten.
Corona heeft er bij ons allen behoorlijk ingehakt.
Velen van ons hebben een corona infectie aan den lijve ondervonden en zijn erg ziek geworden
en erger eraan overleden.
In eerder nieuwsbrieven hebben we daar aandacht aan besteed.
Veel dingen die altijd vanzelfsprekend waren staan op een laag pitje of gaan zelfs helemaal niet
door. De peuterzaal en de Meanderschool gingen een aantal weken dicht evenals het
Buurtschapshuus.
Dit had en heeft nog steeds [ook in 2021] grote gevolgen voor de vele activiteiten die wij op de
Heelweg organiseren. We denken daarbij met namens aan de nodige sociale contacten die we
met ons allen erg missen.
We spreken de wens uit namens het hele bestuur van Heelwegs Belang dat we op niet al te lange
termijn elkaar mogen ontmoeten.

Gerard Boenink
Voorzitter
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Geoff Coupe
Secretaris

