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Vereniging Heelwegs Belang – Jaarverslag 2021  

 

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 voorzitter bestuurslid sinds 2017 

Geoff Coupe secretaris   bestuurslid sinds 2014 

Han Gussinklo penningmeester bestuurslid sinds 2015 

Marieke Schotman bestuurslid bestuurslid sinds 2018 

Carmen klein Goldwijk bestuurslid bestuurslid sinds 2019 

Robert van der Meij bestuurslid bestuurslid sinds 2020 
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4. Ledenverloop 

 
  

  

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) – geannuleerd i.v.m. Corona 

• Aanwezigheid Nieuwjaarsreceptie Gemeente Oude IJsselstreek – geannuleerd i.v.m. Corona 

• Algemeen Ledenvergadering Heelwegs Belang (verplaatst van februari naar oktober) 

• Sinterklaasfeest (jaarlijks in november) – geannuleerd i.v.m. Corona 

• 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 en wethouders 

• 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) 

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

 
1 https://plattelandsraad-oudeijsselstreek.nl/  
2 https://dkkgelderland.nl/  
3 https://resachterhoek.nl/  
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5.1 Overzicht van de activiteiten van Heelwegs Belang in 2021 

Begin 2021 hield ons de corona epidemie ons nog flink in de greep (en nu nog steeds). 

Als gevolg hiervan hebben we de nieuwjaarsreceptie geannuleerd. In plaats daarvan hebben we 

een Nieuwjaarswenskaart naar alle huishoudens in Heelweg e.o. gestuurd. 

 

Normaal gesproken vindt onze jaarlijkse ledenvergadering plaats in februari. Het bestuur heeft 

besloten de ledenvergadering uit te stellen totdat het Buurtschapshuus weer open was. 

Vanwege de aanhoudende Corona-situatie was het niet mogelijk om onze Bevrijding-

evenementen begin april te houden. De aanbeveling van het bestuur is daarom om onze 

evenementen op vrijdag 1 april en zaterdag 2 april 2022 te houden, zo dicht mogelijk bij de 

datum van de Bevrijding van Heelweg.  

In april hebben we het Jaarverslag 20204 beschikbaar gemaakt via onze website. 

5.2 Ledenvergadering 2021 

• Gehouden op 12 oktober. 27 leden + 6 bestuursleden aanwezig. Ook live-gestreamd via 

Microsoft Teams.  

• Aannemen van de notulen van vorig jaar, het jaarverslag 2020, en het financieel verslag 

2020. Het financieel verslag 2020 is door de kascommissie goedgekeurd. 

• Marieke Schotman werd herkozen als bestuurslid. 

• Presentaties gedaan over het Gebiedsbudget (Arnold Spijkers) en woningbehoefte en 

bouwen in Heelweg (wethouder Hiddinga). Vragen over dit laatste werden beantwoord door 

wethouder Hiddinga en Harm Leijssen. 

 
4 https://www.heelweg.com/Portals/2/Documents/Jaarverslag 2020.pdf  

https://www.heelweg.com/Portals/2/Documents/Jaarverslag%202020.pdf
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5.3 Sinterklaasfeest 

• We hadden een feestje gepland in het Buurtschapshuus en hadden flyers uitgedeeld aan elk 

huishouden in Heelweg e.o., en aan de Meeander en de Peuterzaal. 

 

• In verband met de gewijzigde coronamaatregelen van 12 november 2021, hebben we toen 

besloten om de locatie van het feest te verplaatsen naar de Radstake.  

• Helaas, op 17 november kregen we bericht dat een deel van de basisschool in quarantaine 

zat. Als bestuur vonden wij het daarom niet langer verantwoord om het Sinterklaasfeest 

door te laten gaan.  Dus, het Sinterklaasfeest 2021 werd afgelast. 

• We vonden dit erg jammer, maar gezondheid vonden we belangrijker. 
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5.4 Woonbehoefte in Heelweg e.o.  

• Op dit moment zijn er 29 initiatieven om woningen te realiseren. Voorzitter Gerard Boenink 

heeft regelmatig contact met de gemeente Oude IJsselstreek. 

• Wij hebben een “Woonwensen Heelweg Dossier”5 op onze website met informatie. 

5.5 Verkeer in Heelweg e.o. 

• Er wordt regelmatig geklaagd over de verkeerssituatie op de Hogeweg. De gemeente heeft 

een inventarisatie gemaakt van de Generaalsweg tot aan de Zelhemseweg. Totaal staan er 

136 Amerikaanse Eiken kort op de weg wat erg veel verkeershinder geeft. Wij hebben 

contact met de gemeente hierover gehad en gepleit voor een grote reconstructie om 

veiligheid en doorstroming te bevorderen. Drie scenario’s zijn voor wethouder Ankersmit 

geplaatst, we wachten op haar beslissing. 

• In januari en september van dit jaar is Heelwegs Belang door wethouder Ankersmit 

geïnformeerd over de herinrichting van de Lichtenvoordseweg kruising op de N18. We 

kregen te horen dat de invoegstrook richting Lichtenvoorde zou worden verwijderd, om de 

veiligheid van fietsers die de N18 oversteken te vergroten. En we konden de zin hiervan 

inzien en steunden deze verandering. Tot onze verbazing, waren beide uitvoegstroken ook 

verwijderd. Dit lijkt ons de verkeersstroom te verhinderen - het verkeer dat de N18 verlaat, 

zal aanzienlijk langzamer moeten rijden, waardoor achtervolgende voertuigen worden 

gehinderd, en dit lijkt waarschijnlijk het gevaar te vergroten, niet te verminderen. We 

hebben Peter Blom gevraagd contact op te nemen met Rijkswaterstaat om te achterhalen 

wat precies hun redenen waren om de uitvoegstroken te sluiten. Tot nu toe hebben we geen 

antwoord gekregen. 

N18 fase 2:  

• Er is verder onderzoek en doorontwikkeling 2e fase N186 in uitvoering. De eerste resultaten 

van het onderzoek zouden in 2021 worden gepubliceerd, maar zijn volgens ons nog niet 

beschikbaar. Deze zijn voor het traject tussen Varsseveld en Groenlo.  

• De voorstellen omvatten onder meer de afsluiting van de kruisingen Lichtenvoordseweg en 

bij de Radstake. Mogelijke aanpassingen bij de Radstake.  

• Heelwegs Belang standpunt is dat bereikbaarheid van Heelweg Oost, -West en -Super Oost 

moet gelijk blijven met de huidige situatie.  

  

 
5 https://www.heelweg.com/Algemeen/woningbehoefte  
6 https://8rhk.nl/wp-content/uploads/2020/09/bijlage-3.1-raadsvoorstel-onderzoek-en-doorontwikkeling-
2e-fase-n18.pdf  

https://www.heelweg.com/Algemeen/woningbehoefte
https://8rhk.nl/wp-content/uploads/2020/09/bijlage-3.1-raadsvoorstel-onderzoek-en-doorontwikkeling-2e-fase-n18.pdf
https://8rhk.nl/wp-content/uploads/2020/09/bijlage-3.1-raadsvoorstel-onderzoek-en-doorontwikkeling-2e-fase-n18.pdf
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Fietspaden 

• Bosboombroekerweg 

 

1. Werkzaamheden nog steeds niet uitgevoerd, maar de verwachting is dat het overleg en 

procedures tegen het einde van het jaar afgerond zullen zijn. Het budget is nog 

beschikbaar. 

2. Het project heeft veel langer geduurd dan oorspronkelijk verwacht (aangevraagd in 

oktober 2017), maar blijft belangrijk voor de bewoners van Heelweg. 

• Landstraat 

1. Werk oorspronkelijk gepland voor april/mei 2021, maar werd uitgesteld tot oktober 

vanwege onderhandelingen met een nieuwe grondeigenaar. 

2. Nieuws over het werk werd gezamenlijk bekend gemaakt door de gemeente en 

Heelwegs Belang.  

3. We hebben gevraagd via Arnold Spijkers of er een nieuw fietspad gelegd mag 

worden vanaf het einde van de Landstraat fietspad tot aan de Radstake om het veiliger 

te maken voor fietsers.  

5.6 De Noordtak 

• De Noordtak is weer in het nieuws in 2021 vanwege activiteit van RONA (een actiegroep van 

omwonenden rond het huidige Betuwelijn traject in Oost-Nederland) en de Rotterdamse en 

Amsterdamse havens.  

• Varssevelds Belang, Westendorps Belang en Heelwegs Belang zijn allemaal bezorgd over het 

lobbywerk.   
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• Er wordt geïnvesteerd in de spoorinfrastructuur (Railterminal Gelderland7) die gezien zou 

kunnen worden als de weg vrijmakend voor de Noordtak.  

• We merken op dat de Stuurgroep Toekomstbeeld OV in december 2020 documenten 

publiceerde die de Noordtak bevoordeelden boven vier andere opties voor 

goederentreinroutes in Oost-Nederland (Factsheets Achtergrond informatie8).   

 

Figuur 1- Tekening van Kostenonderzoek Noordtak Betuweroute9 

• Verder onderzoek en analyse voor de Noordtak in opdracht van de rijksoverheid is 

begonnen10.  

• Als dat rapport verschijnt, komt het zeker aan bod in de Mobiliteits thematafel11 van de 

Achterhoeks Raad (wethouder Ankersmit is lid van de thematafel). 

• Wij hebben wethouder Ankersmit gevraagd ons op de hoogte te houden van de 

ontwikkelingen rondom de Noordtak. 

• We zouden graag willen weten of er een verband en kruisverwijzing is tussen het 

trajectonderzoek Noordtak langs de N18 en het N18 fase 2-onderzoek. 

• Op 23 november organiseerde Marc Neijssen (penningmeester, Varssevelds Belang) een 

online bijeenkomst met Westendorps Belang, Heelwegs Belang en de voorzitter van de 

Stichting Gemeenschap Rietmolen om de Noordtak te bespreken. 

• Wij hebben een “Noordtak Dossier”12 op onze website met informatie en onze standpunten 

geplaatst. 

 
7 https://www.railterminalgelderland.nl/  
8 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/12/04/bijlage-1-bij-eindrapport-landelijke-
netwerkuitwerking-spoor-samengevatte-resultaten-tbov-lns-factsheets--achtergrondinformatie  
9 https://www.heelweg.com/Portals/2/Documents/Noordtak/kostenonderzoek-noordtak-betuweroute.pdf  
10 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2021/11/04/bijlage-schriftelijke-beantwoording-
begrotingsbehandeling-infrastructuur-en-waterstaat-3-november-2021  
11 https://8rhk.nl/smart-economy-smart-living/mobiliteit-en-bereikbaarheid/  
12 https://www.heelweg.com/Algemeen/Noordtak-Dossier  

https://www.railterminalgelderland.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/12/04/bijlage-1-bij-eindrapport-landelijke-netwerkuitwerking-spoor-samengevatte-resultaten-tbov-lns-factsheets--achtergrondinformatie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/12/04/bijlage-1-bij-eindrapport-landelijke-netwerkuitwerking-spoor-samengevatte-resultaten-tbov-lns-factsheets--achtergrondinformatie
https://www.heelweg.com/Portals/2/Documents/Noordtak/kostenonderzoek-noordtak-betuweroute.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2021/11/04/bijlage-schriftelijke-beantwoording-begrotingsbehandeling-infrastructuur-en-waterstaat-3-november-2021
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2021/11/04/bijlage-schriftelijke-beantwoording-begrotingsbehandeling-infrastructuur-en-waterstaat-3-november-2021
https://8rhk.nl/smart-economy-smart-living/mobiliteit-en-bereikbaarheid/
https://www.heelweg.com/Algemeen/Noordtak-Dossier
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• We blijven in nauw contact met wethouder Ankersmit, Varssevelds Belang en Westendorps 

Belang over dit onderwerp.  

5.7 Energietransitie 

• Heelwegs Belang is betrokken geweest bij het RES-proces voor de RES Achterhoek13. 

• Wij hebben een “Energietransitie Dossier”14 op onze website met informatie en onze 

standpunten geplaatst. 

• We zijn overtuigd dat de energietransitie een grote uitdaging is voor ons allemaal, en het 

niet halen van de doelen zal grote gevolgen hebben voor ons en de volgende generaties. 

5.8 De Plattelandsraad.  

• Heelwegs Belang is lid van de Plattelandsraad.  

• Veel leden hebben het gevoel dat hun individuele standpunten (die veel en divers kunnen 

zijn) niet met succes door de huidige Plattelandsraad aan de gemeente kunnen worden 

overgebracht. 

• Er was een ledenbijeenkomst op 20 oktober. Het dagelijks bestuur had besloten om af te 

treden.  

• Wethouder Ankersmit heeft Richard Krabben gevraagd om een notitie te maken over hoe nu 

verder. Zij ziet dat de LTO en toeristische sector hebben een belangrijke rol te spelen in de 

toekomst van het platteland.   

• Gerard Boenink heeft een model voorgesteld voor een toekomstige platteland-klankbord: 

een soortgelijk model als dat van de DBO's (Dorpsbelangenorganisaties) in collectief overleg 

met de gemeente.  

5.9 Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 

• De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om bestuur en toezicht van 

verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, 

bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen 

dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities 

en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden.  

• De wet is op 1 juli 2021 ingegaan.  

• De DKK (Dorpshuizen en Kleine Kernen) Gelderland heeft een voorbeeldhandboek gemaakt 

over de WBTR. 

• Bestuurslid Marieke Schotman heeft dit gebruikt als basis voor een handboek voor het 

bestuur van Heelwegs Belang. 

• Dit, en eventuele wijzigingen in de statuten, zullen worden voorgelegd aan de 

ledenvergadering 2022 

• Marieke bereidde ook een presentatie voor Arnold Spijkers voor op de DBO Bijeenkomst in 

september. 

5.10 ICT in Heelwegs Belang 

• Microsoft biedt het product Microsoft 365 Business Basic gratis aan non-profitorganisaties. 

 
13 https://www.resachterhoek.nl/default.aspx  
14 https://www.heelweg.com/Algemeen/Energietransitie-Dossier  

https://www.resachterhoek.nl/default.aspx
https://www.heelweg.com/Algemeen/Energietransitie-Dossier
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• Heelwegs Belang is een non-profit organisatie en heeft een succesvolle aanvraag gedaan bij 

Microsoft om het product gratis te gebruiken. 

• Het is nu de basis van onze e-mail (Outlook/Exchange), documentcreatie (Office) en 

samenwerking en documentarchivering (Microsoft Teams/SharePoint). 

5.11 Microsoft Teams pilot  

• Een paar jaar geleden heeft de gemeente een proefproject gedaan met de METT-software15 

als online platform voor samenwerking en communicatie tussen de DBO's en de gemeente. 

Het had weinig gebruik en het proefproject is beëindigd. 

• In 2021 is de gemeente begonnen met een proefproject van Microsoft Teams als mogelijk 

alternatief voor het METT-software. 

• Bestuurslid Geoff Coupe, Jan Ton Lagerweij (Belangenvereniging Breedenbroek-Voorst), de 

gebiedsmakelaars, en Petra Miggelbrink (van de ICT-afdeling binnen de gemeente) waren 

betrokken bij de pilot.  

• Geoff Coupe heeft een testverslag gemaakt.  

• De conclusies zijn a) wijzigingen in de administratieprocedures van de ICT-dienst zijn nodig 

om de gebruikerservaring voor DBO-gasten te verbeterende, en b) DBO’s maakt weinig 

gebruik van de METT-platform; zelfs als Teams een perfecte vervanging zou zijn, is er geen 

garantie dat het zou worden gebruikt. 

5.12 Communicatie met Leden 

Gedaan via: 

• De website (er waren 12.700 paginaweergaven tussen 1 januari en 31 december; meest 

bekeken pagina op één dag was de Lichtenvoordseweg Kruising pagina16 met 557 

weergaven.) 

• Nieuwsbrieven en nieuwsflitsen (op de website en verspreid via een mailinglijst) 

• Facebook 

5.13 Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland 

• Heelwegs Belang is lid van de Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland17 (de DKK) 

organisatie, en bestuursleden zijn aanwezig geweest op de (online) algemeen 

ledenvergaderingen. 

• Onze penningmeester Han Gussinklo was lid van de DKK-kascommissie in 2021. 

5.14 Dorpsbelangenorganisaties 

• Normaal zijn er halfjaarlijks bijeenkomsten van alle Dorpsbelangenorganisaties (DBO’s) in de 

Oude IJsselstreek, maar in verband met de Corona-crisis was er alleen op 28 september een 

bijeenkomst gehouden. De Stichting ’t Gemeynt Netterden, Café Zaal Meijer en Kerspelkerk 

St. Walburgis, Netterden waren de gastheren. Heelwegs Belang bestuursleden waren 

aanwezig geweest. 

• Er waren presentaties over: 

o De geschiedenis van de Kerspelkerk 

 
15 https://mett.nl/  
16 https://www.heelweg.com/Algemeen/Nieuws/kruising  
17 https://dkkgelderland.nl/  

https://mett.nl/
https://www.heelweg.com/Algemeen/Nieuws/kruising
https://dkkgelderland.nl/
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o “Mobility as a Service” (MaaS) – De Achterhoekraad heeft in de Achterhoek Visie 

2030 vastgesteld dat in 2030 het voor iedere inwoner van de Achterhoek mogelijk is, 

op ieder moment van de dag, van A naar B te (plannen, boeken, betalen en) reizen, 

op een zo duurzaam mogelijke wijze. Als oplossing hiervoor wordt gewerkt aan het 

MaaS concept. 

o “Energie verbindt”, een presentatie van Otto Willemsen, eigenaar Duurzaam4Life & 

projectleider energietransitie bij Gemeente Bronkhorst. 

o Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, een presentatie (voorbereid door Marieke 

Schotman) van Arnold Spijkers. 

• Afscheid Jan Maalderink, gebiedsmakelaar. Jan wordt bedankt voor zijn jarenlange inzet als 

gebiedsmakelaar. 28 september was zijn laatste werkdag. 

5.15 Toekomstvisie voor de gemeente Oude IJsselstreek 

• Heelwegs Belang heeft vanaf het begin van het project input gegeven voor de 

Toekomstvisie18 voor de gemeente Oude IJsselstreek. De Toekomstvisie is een document 

geworden in de vorm van een magazine en werd gepubliceerd op 25 november 2020.  

• 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 was 

begin 2021 gepubliceerd en was op 25 maart 2021 door de raad vastgesteld.  

5.16 Visie op Landschap, Natuur en Groene Kernen 

• De gemeente Oude IJsselstreek heeft het afgelopen jaar een Visie op landschap, natuur en 

groene kernen19 ontwikkeld. Het is een onderwerp dat sterk leeft onder de inwoners, 

agrariërs en natuurliefhebbers. 

• Er waren veel reacties, o.a van Heelwegs Belang. De definitieve versie is in februari 2021 

gepubliceerd.  

5.17 Samenwerking andere Heelwegse organisaties 

• Stichting Buurtschapshuus – Gerard Boenink is bestuurslid. Leden en bestuursleden van 

Heelwegs Belang zijn actieve vrijwilligers van Stichting Buurtschapshuus. 

5.18 Anderen Gesprekken Gemeente 

• Jaarlijks overleg met de gebiedswethouder Janine Kock. 

5.19 Discussies met de politiek van Oude IJsselstreek 

• Maandelijks contact met onze Heelwegs raadslid (Ine Hofs) 

5.20 Andere Activiteiten 

• Contacten met de school en peuterspeelzaal.  

• 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.  

 
18 https://toekomstvisie.oude-ijsselstreek.nl/  
19 https://www.oude-ijsselstreek.nl/visie-op-landschap-natuur-en-groene-kernen  

http://www.heelweg.com/
https://toekomstvisie.oude-ijsselstreek.nl/
https://www.oude-ijsselstreek.nl/visie-op-landschap-natuur-en-groene-kernen
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6. Financieel Jaarverslag 2021 

       

    31/12/2021  31/12/2020 

       

 Bank en kas      

 Bank Spaarrekening    € 1.000,39  € 1.000,19 

 Bank Rekening courant   € 6.988,83  € 4.619,49 

 Kas    € 327,65  € 464,54 

 Totaal   € 8.316,87  € 6.084,22 

       

 Nog te betalen   -€ 312,18  € 0,00 

       

    € 8.004,69  € 6.084,22 

 Vermogen      

 Vermogen op 1 januari   € 6.084,22  € 3.531,64 

 Exploitatie lopend jaar   € 1.920,47  € 2.552,58 

 Vermogen op 31 december    € 8.004,69  € 6.084,22 

       

       

        

 Overzicht exploitatie 2021      

    2021   2020 

 Inkomsten      

 Contributies leden   € 2.842,50  € 2.820,00 

 Overige inkomsten   € 355,00  € 982,87 

 Bevrijdingsfeest   -€ 90,00  € 975,00 

 Project woningbouw      € 190,00 

 Totaal inkomsten   € 3.107,50  € 4.967,87 

       

 Uitgaven      

 Flyers + verspreidingen   € 459,00  € 623,01 

 Nieuwjaarsreceptie      € 261,38 

 Overige   € 266,89  € 547,95 

 Sinterklaas      € 336,62 

 Telebankieren   € 152,64  € 149,18 

 Vergaderingen   € 308,50  € 497,25 

 Totaal uitgaven   € 1.187,03  € 2.415,39 

       

 Exploitatieoverschot      

    € 1.920,47   € 2.552,48 

 [1] Vertekend beeld door inkomsten uit uitgesteld bevrijdingsfeest € 2.630,69 
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7. Statistische gegevens  
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Totaal inwoners: 1041, waarvan 502 vrouwen en 539 mannen  
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8. Sluiting  

  

Beste mensen,  

Zoals u heeft kunnen lezen in het jaarverslag hebben in 2021, evenals in 2020, een aantal 

georganiseerde activiteiten geen doorgang kunnen vinden. Net als vorig jaar vinden wij dat 

bijzonder jammer. 

In 2021 is door het bestuur vaak online vergaderd. Gelukkig konden we op deze manier de 

belangen van Heelweg blijven behartigen en naar buiten toe uitdragen. 

Er zijn een aantal zaken die ons voorlopig nog wel even bezig zullen houden. 

U als inwoners kunt op ons rekenen dat wij ons als bestuur blijven inspannen om de leefbaarheid 

en samenhorigheid te vergroten. 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

  

  

  

 

 


