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Beste inwoners van Heelweg en omstreken
Beste leden van het Heelwegs Belang.

Toekomst van de Voetbalveld.
Helaas houdt onze voetbalvereniging HSV '72 na 50 jaar op te bestaan.
Dit betekent dat de voetbalvelden niet meer door hen worden gebruikt. Het eerste veld wordt gehuurd van
de gemeente. Graag willen wij inventariseren of jullie ideeën hebben voor een nieuwe invulling aan de
ruimte van het voetbalveld. We nemen deze ideeën mee naar de gemeente. Op deze manier hopen wij een
mooie nieuwe invulling te kunnen geven aan deze plek die voor de Heelwegse gemeenschap van
toegevoegde waarde is.
Mochten wij tot een mooi idee komen uit alle inzendingen, dan vragen wij jullie ook actief een bijdrage te
leveren aan de realisatie hiervan.
De ideeën kunnen t/m met 14 oktober 2022 worden gemaild naar secretaris@heelwegsbelang.com Wij zien
de ideeën graag tegemoet!

Een Veilig Buitengebied
Een veilige leefomgeving is het streven van de gemeente Oude IJsselstreek. De gemeente is daarom een
Keurmerk Veilig Buitengebied gestart. Er is een enquête gehouden onder de bewoners in het buitengebied
waar een respons van 13,5 % op is gekomen. Doelstelling is om een beeld te krijgen of er onveilig situaties
zijn. Uit de uitkomsten van de enquête is duidelijk gebleken dat die er zijn.
Er is een werkgroep samengesteld uit diverse organisaties zoals belangenverenigingen (waaronder Heelwegs
Belang), waterschap, brandweer, gemeente en politie. Doelstelling is door samen te werken, effectief en
efficiënt op te treden bij criminaliteit in de buitengebieden, om zowel criminaliteit te bestrijden als te
voorkomen.
Denkt u erover uw pand te verhuren, lees dan de flyer "Veilig Uw Pand Verhuren" op onze website.

Fietspad Bosboombroekerweg
Om het gewenste fietspad te realiseren moet de gemeente grond aankopen van verschillende eigenaren.
Het was de bedoeling dat het fietspad in augustus 2022 zou worden gerealiseerd. Dit voorafgaand aan de
start van het schooljaar 2022/2023.
Naast grondaankoop dient de gemeente ook diverse onderzoeken uit te voeren. Bij een onderzoek is de
aanwezigheid van een wezel vastgesteld. De bescherming van de wezel is sinds 2019 opgenomen in de Wet
Natuurbescherming. Om de aanleg van het fietspad mogelijk te maken dient hiervoor een ontheffing Wet
Natuurbescherming te worden aangevraagd bij de provincie. Voor deze procedure bij de provincie dient
ongeveer 26 weken te worden gerekend. Dit is nog exclusief het intern voorbereiden van de
ontheffingsaanvraag. De gemeente gaat ervan uit dat de benodigde ontheffing verkregen wordt. Maar dit
betekent wel dat de nodige vertraging in de planning van de realisatie is opgetreden.
De wethouder, Ria Ankersmit, heeft dit voor de zomer met het bestuur van Heelwegs Belang besproken.
Met vriendelijke groeten, het bestuur van Heelwegs Belang.

