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Vereniging Heelwegs Belang – Jaarverslag 2022  

 

Jaarverslag Vereniging Heelwegs   

   Belang  

  

    

  

  

1. Inleiding  

Vereniging Heelwegs Belang is opgericht op 17 december 1947 met als doelstelling: het instant 

houden 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 sluit over het algemeen altijd onze gebiedsmakelaar van 

de gemeente 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 

Jan Brouwer penningmeester bestuurslid sinds 2022 

Marieke Schotman bestuurslid bestuurslid sinds 2018 

Carmen klein Goldwijk bestuurslid bestuurslid sinds 2019 

Robert van der Meij 

Johan Hiddink 

bestuurslid 

bestuurslid 

bestuurslid sinds 2020 

bestuurslid sinds 2022 
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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 Zomerreceptie Gemeente Oude IJsselstreek 

• Algemeen Ledenvergadering Heelwegs Belang  

• Sinterklaasfeest (jaarlijks in november)  

• Heelweg Herdenkt – 6 en 7 mei 

• Verkeer en fysieke bereikbaarheid 

• Fietspad Bosboombroekerweg 

• Woningbehoefte Heelweg 

• Samenwerking met andere Heelwegse organisaties 

• Samenwerking met stichting Stop de Noordtak1 

• Contacten met de school en peuterspeelzaal 

• Samenwerking met anderen Dorpsbelangen Organisaties (DBO’s) in de gemeente 

• Gesprekken met de gemeente en wethouders 

• Lid van Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland2 

• Regelen plaatsing kerstboom buiten het Buurtschapshuus (jaarlijks in december) 

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

 

 
1 https://www.geennoordtak.nl/  
2 https://dkkgelderland.nl/  
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5.1 Overzicht van de activiteiten van Heelwegs Belang in 2022 

Begin 2022 hield ons de corona epidemie ons nog flink in de greep. 

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

een Nieuwjaarswenskaart (“Samen op weg naar een succesvol jaar”) naar alle huishoudens in 

Heelweg e.o. gestuurd. 

    

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

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

vrijdag 6 mei en zaterdag 7 mei te houden.  

In februari hebben we het Jaarverslag 20213 beschikbaar gemaakt via onze website. 

5.2 Ledenvergadering 2022 

• Gehouden op 8 maart. 31 leden + 5 bestuursleden aanwezig. Ook live-gestreamd via 

Microsoft Teams.  

• Aannemen van de notulen van vorig jaar, het jaarverslag 2021, en het financieel verslag 

2021. Het financieel verslag 2021 is door de kascommissie goedgekeurd. 

• Han Gussinklo trad af als penningmeester en bestuurslid. 

• Carmen klein Goldewijk werd herkozen als bestuurslid. 

• Jan Brouwer en Johan Hiddink werden door het bestuur geïntroduceerd als nieuwe 

bestuursleden (Jan Brouwer ook als penningmeester)  

• Presentaties gedaan over de huidige stand van zaken van de Noordtak (Carmen klein 

Goldewijk) en informatie over Flexwoningen in Oude IJsselstreek (Peter van de Heek). 

Vragen werden beantwoord door de presentatoren. 

  

 
3 https://www.heelweg.com/Portals/2/Documents/Ledenvergaderingen/2022/Jaarverslag%202021.pdf  

https://www.heelweg.com/Portals/2/Documents/Ledenvergaderingen/2022/Jaarverslag%202021.pdf
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5.3 Heelweg Herdenkt 

Oorspronkelijk gepland voor 2020, maar geannuleerd vanwege de Corona-pandemie, kon 

Heelweg Herdenkt in mei eindelijk doorgaan. 

• Vrijheid Toen en Nu op 6 mei – een avondprogramma met toneel, zang en verhalen. 

o Opening toespraak van Burgemeester van Dijk. 

o Video toneelstuk: De Trein van Toneelgroep Heelweg 

o Liederen van de koren Gloria in Excelsis en Kiek An. 

o Verhalen over Vrijheid toen van Joppe te Lindert en Harry Nijhuis 

o Verhalen over Vrijheid van nu van Geoff Coupe en Jan Geert Hek 

o Tentoonstelling in de serre met dank aan Edward Böcker, Dick Lievestro, kinderen 

van de Meeander en de gemeente Oude IJsselstreek. 

• Vrijheidsbrunch op 7 mei 

 
foto: Roel Kleinpenning 

  



5 
 

Vereniging Heelwegs Belang – Jaarverslag 2022  

5.4 Sinterklaasfeest 

• Dit jaar stond het feest gepland op 19 november in het Buurtschapshuus en we hebben 

flyers uitgedeeld aan elk huishouden in Heelweg e.o., en aan de Meeander en de 

Peuterzaal. 

• Dankzij Heelwegs Belang lid Rudi Klompenhouwer is de Sint dit jaar in een 

brandweerauto aangekomen. 
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5.5 Woonbehoefte in Heelweg e.o.  

• Op dit moment zijn er 30 initiatieven om woningen te realiseren. Heelwegs Belang heeft 

regelmatig contact met de gemeente Oude Ijsselstreek hierover. 

• Wij hebben een “Woonwensen Heelweg Dossier”4 op onze website staan met informatie. 

5.6 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 er 

volgens wethouder Ankersmit; besloten is om voor 17 bomen een kapvergunning aan te 

vragen. Dit zijn de bomen die de meeste overlast geven.De gemeente gaat eerst 

overleggen met de bewoners en buurt van de Hogeweg en een bomenclub alvorens men 

de  kapvergunningen gaat aanvragen. Als de vergunning wordt verleend, zal het in 2023 

uitgevoerd worden. Na het kappen wordt de weg gerestaureerd met misschien voorzien 

van een nieuw asfalt laag en de grasblokken worden opnieuw gelegd. 

• Onze zorgen over de veiligheid van het kruispunt Lichtenvoordseweg-Twenteroute-

Spiekersweg hebben wij eerder gemeld aan de gemeente. 

• In juli werd 1,5 miljoen euro’s beschikbaar gesteld van de overheid voor het kruispunt. 

Dat geld wordt gebruikt om verkeerslichten te plaatsen. 

• We hebben gemeld dat als er verkeerslichten komen, er dan gevaar is van 

geluidsoverlast voor de omwonende. 

N18 fase 2:  

• Er is verder onderzoek en doorontwikkeling 2e fase N18 in uitvoering. De eerste 

resultaten van het onderzoek zouden in 2021 worden gepubliceerd, maar zijn nog steeds 

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

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

(na het uitgeven van geld aan verkeerslichten!) en bij de Radstake. Mogelijke 

aanpassingen bij de Radstake.  

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

Oost gelijk moet blijven met de huidige situatie.  

• We zullen het rapport bestuderen wanneer het wordt gepubliceerd. 

  

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

https://www.heelweg.com/Algemeen/woningbehoefte
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Bosboombroekerweg Fietspad 
 

 

• Het was de bedoeling dat het fietspad in augustus 2022 gerealiseerd zou worden. 

• Bij een Flora en Fauna onderzoek is de aanwezigheid van een wezel vastgesteld.  

• Een ontheffing Wet Natuurbescherming wordt aangevraagd bij de provincie. Voor deze 

procedure bij de provincie dient ongeveer 26 weken te worden gerekend! Dus, verder 

vertraging voor deze project. 

• We denken nu dat het fietspad in 2023 gerealiseerd wordt.  
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5.7 De Noordtak 

 

• Einde 2021 lobbyt de Rotterdamse & Amsterdamse Havens weer voor de Noordtak. 

• Het resultaat was dat de Noordtak van de Betuwelijn weer uit de ijskast was gehaald. Er 

was een motie ingediend in de Tweede Kamer waarin werd aangedrongen op een 

onderzoek naar de aanleg hiervan.  

• Dit resulteerde in een onderzoek naar de zogenaamde Goederencorridor Noordoost 

Europa (GNOE). Het resultaat van het onderzoek was een rapport5 van onderzoeksbureau 

APPM dat in juni openbaar werd gemaakt.  

• Ondertussen werd een nieuwe organisatie, stichting Stop de Noordtak6, opgericht en hun 

reactie op het APPM-rapport was een oproep om de Noordtak van tafel te halen. 

• Ons bestuurslid Carmen is tevens voorzitter van de nieuwe stichting. 

• Stichting Stop de Noordtak is bezig om buurtverenigingen, belangenorganisaties, 

milieuclubs en vertegenwoordigers bij elkaar te brengen met als duidelijk doel: geen 

Noordtak van de Betuweroute door onze regio. Wij hebben ons hierbij aangesloten om 

gezamenlijk een vuist te maken tegen deze plannen. Uiteraard blijven wij zelf ook actief 

op dit dossier zitten.  

• Wij hebben een “Noordtak Dossier”7 op onze website met informatie en onze 

standpunten geplaatst. 

• We blijven in nauw contact met wethouder Ankersmit, en Westendorps Belang over dit 

onderwerp.  

5.8 Energietransitie 

• Wij hebben een “Energietransitie Dossier”8 op onze website met informatie en onze 

standpunten geplaatst. 

 
5 
https://www.heelweg.com/Portals/2/Documents/Noordtak/Notitie%20Opgave%20afbakening%20en%20o
mgeving%20Goederenroutering%20Noordoost%20Europa.pdf  
6 https://www.geennoordtak.nl/  
7 https://www.heelweg.com/Algemeen/Noordtak-Dossier  
8 https://www.heelweg.com/Algemeen/Energietransitie-Dossier  

https://www.heelweg.com/Portals/2/Documents/Noordtak/Notitie%20Opgave%20afbakening%20en%20omgeving%20Goederenroutering%20Noordoost%20Europa.pdf
https://www.heelweg.com/Portals/2/Documents/Noordtak/Notitie%20Opgave%20afbakening%20en%20omgeving%20Goederenroutering%20Noordoost%20Europa.pdf
https://www.geennoordtak.nl/
https://www.heelweg.com/Algemeen/Noordtak-Dossier
https://www.heelweg.com/Algemeen/Energietransitie-Dossier
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• 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. 

5.9 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. 

• Het Handboek Goed Bestuur9, en wijzigingen in de statuten, is voorgelegd aan de 

ledenvergadering 2022 en goedgekeurd. 

5.10 Communicatie met Leden 

Gedaan via: 

• De website (er waren 16.256 paginaweergaven tussen 1 januari en 31 december; meest 

bekeken pagina was de Nieuwspagina met 3.540 weergaven gevolgd door de Noordtak-

dossier met 3.205 weergaven). 

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

• Facebook 

5.11 Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland 

• Heelwegs Belang is lid van de Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland10 (de DKK) 

organisatie, en bestuursleden zijn aanwezig geweest op de algemeen 

ledenvergaderingen. 

5.12 Dorpsbelangenorganisaties 

• Er waren twee bijeenkomsten van alle Dorpsbelangenorganisaties (DBO’s) in de Oude 

IJsselstreek in 2022: op 20 juni en 9 november. 

• Op 20 juni stond de agenda: 

o Voorstelronde door Burgemeester en de Wethouders 

o Presentaties door de belangenverenigingen 

o Korte reactie van de portefeuillehouders op de presentaties 

o Behandeling van ingebrachte vragen. 

• Op 9 november stond de agenda: 

o Keurmerk Veilig Buiten Gebied, simpel en praktisch  

 
9 
https://www.heelweg.com/Portals/2/Documents/Ledenvergaderingen/2022/Handboek%20Goed%20Best
uur%20wbtr%20definitief%20versie-%20Vereniging.pdf  
10 https://dkkgelderland.nl/  

https://www.heelweg.com/Portals/2/Documents/Ledenvergaderingen/2022/Handboek%20Goed%20Bestuur%20wbtr%20definitief%20versie-%20Vereniging.pdf
https://www.heelweg.com/Portals/2/Documents/Ledenvergaderingen/2022/Handboek%20Goed%20Bestuur%20wbtr%20definitief%20versie-%20Vereniging.pdf
https://dkkgelderland.nl/
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o Hoe kunnen de DBO’s en de gemeente elkaar versterken?  

o Het gratis gebruik van Microsoft 365 voor verenigingen  

o Flexwoningen stand van zaken met uitleg procedure  

o Voorstel regelmatig overleg tussen Belangenverenigingen  

o Vragen aan het college 

5.13 Samenwerking andere Heelwegse organisaties 

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

Heelwegs Belang zijn actieve vrijwilligers van Stichting Buurtschapshuus. 

5.14 Anderen Gesprekken Gemeente 

• Gesprekken met wethouders over zaken in hun portefeuille die Heelweg raken. 

5.15 Andere Activiteiten 

• Contacten met de school en peuterspeelzaal.  

• Regelen plaatsing kerstboom bij het Buurtschapshuus. 

- Met dank aan Gerhard Klompenhouwer.  
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6. Financieel Jaarverslag 2022 
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7. Statistische gegevens  
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Totaal inwoners: 1050, waarvan 504 vrouwen en 546 mannen  
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8. Sluiting  

Beste mensen,  

2022 was een speciaal jaar voor Heelwegs Belang – op 17 december 2022 heeft onze vereniging 

75 jaar bestaat. 

Dat willen we tijdens de Nieuwjaarsreceptie 2023 vieren. 

Het eerste bestuur bestond uit zes mannen:  

H. Wossink (voorzitter), Smit (penningmeester), van Bruggen (secretaris) en leden Vossers, de 

Bruin en J. Wisselink.  

De doelstelling zoals verwoord in de toen opgestelde statuten: 

De vereniging ”Heelwegs Belang” stelt zich ten doel middelen te beramen en aan te wenden 

tot bevordering van de stoffelijke, redelijke en culturele bloei van buurtschap Heelweg. 

Om tot dit doel te geraken, bepaalt zich de arbeid der vereniging enkel tot de neutrale zone, 

en eerbiedigen mitsdien stiptelijk ieder godsdienstige en staatskundige overtuiging. 

Tal van mensen hebben in de afgelopen 75 jaar als bestuurder of vrijwilliger hun inbreng gehad 

om deze doelstelling te bereiken, al zijn de statuten wel wat aangepast maar de doelstelling is 

hetzelfde gebleven. 

Al deze mensen hebben zich ingezet om de leefbaarheid van Heelweg te bevorderen.  

De eensgezindheid en onderlinge band is in Heelwegs groot. Een voorbeeld hiervan is o.a. het 

Buurtschapshuis waar veel vrijwilligers bij betrokken zijn. 

Hebben we zorgen? 

Ja natuurlijk. 

Los van wat er op dit moment in de wereld gebeurt waar ook wij mee te maken hebben in 

Heelweg, zijn er zorgen om onder andere verenigingsleven dat door vergrijzing te kampen heeft 

met minder leden en dus het voortbestaan. 

Maar ook ontwikkelingen als de Noordtak houden ons bezig. We zitten daarboven op en 

proberen daar in gezamenlijkheid met andere belangenverenigingen een stevig tegengeluid aan 

te geven. 

Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen. 

Er zijn woningen in aanbouw en nog veel meer zijn er in de ontwikkeling. En dat is goed voor 

school en verenigingen. Kortom voor Heelweg. 

 Als Heelwegs Belang zullen wij ons blijven inzetten voor de gemeenschap van Heelweg. Bedankt 

voor uw steun zowel in het verleden als in het heden. 

 


