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1. Opening 

a. Op grond van de statuten van de Vereniging Heelwegs Belang dient een 
statutenwijziging (zie agenda punt 9) door haar leden te worden goedgekeurd in een 
algemene ledenvergadering met 2/3e van de stemmen in een vergadering waarin 
tenminste de helft van de leden aanwezig is. Tijdens de ledenvergadering bleekt dat er 
niet voldoende leden aanwezig waren om een rechtsgeldig besluit te nemen, dus werd 
de ledenvergadering direct na opening door de voorzitter gesloten. 

b. Na het sluiten van de ledenvergadering is er vervolgens een nieuwe vergadering 
geopend. Tijdens deze tweede ledenvergadering kan het besluit tot het wijzigen van de 
statuten worden genomen met een meerderheid van 50% + 1 van de stemmen van de 
op dat moment aanwezige leden. De agenda van deze tweede ledenvergadering was 
gelijk aan de hiervoor opgenomen agenda. 

 
2. Mededelingen 

a. Heelweg Herdenkt  
i. Vrijdag 6 mei – Avondvoorstelling: Toneelvideo, zang en verhalen 
ii. Zaterdag 7 mei – Vrijheidsbrunch 

b. Nieuwe leden werven – begint in april/mei 
3. Aannemen van de notulen van vorig jaar d.d. dinsdag 12 oktober 2021 – Akkoord (unaniem) 
4. Jaarverslag 2021 – samenvatting gegeven. Geen vragen. 
5. Financieel verslag 2021 – Akkoord (unaniem) 
6. Verslag kascommissie, Jan Brouwer (aftreden) en Dick Lievestro – goedgekeurd 

Benoeming nieuw lid kascommissie: Martijn Steenaert 
7. Bestuurssamenstelling: 

- Aftredend en niet herkiesbaar: Han Gussinklo  
- Aftredend en herkiesbaar: Carmen klein Goldewijk 
- Door het bestuur voorgesteld als nieuwe leden: Jan Brouwer en Johan Hiddink 

8. Samenvatting en aannemen van het Handboek Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen – 
akkoord (unaniem). 

9. Samenvatting en aannemen van statutenwijziging – akkoord (unaniem). 
Korte Pauze 

10. Actuele stand van zaken rond de Noordtak (zie dia’s 29 – 35 in de algemene presentatie). 
Onder de naam Stop de Noordtak hebben zo'n 40 organisaties (inclusief Heelwegs Belang) uit de 
Achterhoek en Twente zich verenigd om actie te voeren tegen de beoogde aftakking van de 
Betuweroute door dit gebied. 
Opmerkingen van de zaal:  

a. De tekst “geen ijzeren gordijn in de Achterhoek” op de protestspandoeken is niet de 
beste bewoording gezien de huidige situatie in Oekraïne. A: Mee eens, maar de 
spandoeken waren al gemaakt. 

b. Bedank aan Carmen voor haar inzet in deze zaak. 
c. Schip is schoner dan de trein – maak gebruik van Hamburg en Bremen. 
d. Onderzoek gedaan in de 1990 – goederen moest over het spoor; wat was belooft toen? 

A: dat was de basis van de Betuwelijn. Waterstof mag niet over het spoor. En er is nog 

https://www.heelweg.com/Portals/2/Documents/Ledenvergaderingen/2022/HB.220308.ledenvergadering.pdf
https://www.heelweg.com/Portals/2/Documents/Ledenvergaderingen/2022/HB.220308.ledenvergadering.pdf
https://www.geennoordtak.nl/


steeds vertraging in Duitsland met de Zuidtak verbinding, dus meer gebruik van de 
huidige sporen in Nederlandse steden. 

11. Informatie over Flexwoningen in Oude IJsselstreek – presentatie van Peter van Heek, 
Achterhoekse Wooncoöperatie (AWC). 
Opmerking van de zaal: 

a. Wat zijn “Tiny houses”? A: de AWC huizen zijn groter, bijvoorbeeld de Uuthuuskes in 
Aalten.  

b. Wat is de levensduur? A: garantie 30 jaar, de bouwer zegt 50 jaar. 
c. Bouwen in kern of buitengebied? A: rand van de kern, ook op agrarische grond als 

toestemming gekregen wordt 
d. Hoe lang duurt het van aanvraag tot voltooide woning? A: In Aalten is het proces in 

februari 2020 begonnen, en de huizen waren klaar in juli 2021 (er was 1 maand 
vertraging door aansluiting van Liander).  

e. Wel is een omgevingsvergunning nodig (bij geen ingediende zienswijze kan deze snel 
worden verleend). 

Opmerkingen van Harm Leijssen (gemeente Oude IJsselstreek) 
a. Op 4 november heeft de raad besloten dat er 80 tot 100 tijdelijke woningen komen (met 

een budget van 10 miljoen euro). Het idee is, dat er woningen komen zoals de 
Uuthuuskes, op de grond van de gemeente. 

b. Er wordt nu gezocht naar locaties, bij voorkeur op grond van de gemeente waar al een 
infrastructuur is, zodat het project zo snel mogelijk kan worden gerealiseerd. 

c. V: Is dit een apart initiatief van de woningbouwprojecten in Heelweg? A: ja, de starters 
en senioren woningen projecten in Heelweg zijn voor koopwoningen, en niet tijdelijk 
huur. 

d. V: de vergunning papieren voor de Lankhorsterweg project zijn nog niet binnen? A: deze 
zouden wel binnen moeten zijn. (na de bijeenkomst werd vastgesteld dat de papieren 
inderdaad door de gemeente aan de initiatiefnemer zijn gestuurd). 

Opmerking van Gerard Boenink, voorzitter Heelwegs Belang: 
a. Weet je geschikte locaties voor Uuthuuskes in Heelweg, geef die informatie dan door 

aan Heelwegs Belang. 
b. En als je interesse hebt om te huren, laat het ons dan weten.  
c. Flexwoningen staat bij ons op de agenda. Indien kan worden vastgesteld dat hiervoor 

locaties en behoeften in Heelweg zijn, dan zal op grond van het AWC-statuten Heelwegs 
Belang als afdeling-lid van het AWC moeten optreden. 

12. Rondvraag. – geen. 
13. Afsluiting, waarna gelegenheid nog gezellig samen te zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ter informatie:  
Om beter te communiceren met onze leden, vragen wij uw toestemming (als lid) om uw e-mailadres te gebruiken om 
informatie/nieuws aan u te sturen. Geef uw toestemming via e-mail naar secretaris@heelweg.com Uw emailadres zal 
veilig opgeslagen zijn bij ons, en niet naar derde partijen worden verspreid. 
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