Heelwegs Belang
Ledenvergadering 2020 - Notulen
11 februari 2020
Aanwezig: 24 personen + bestuur
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening
Mededelingen
Aannemen van de notulen van vorig jaar d.d. dinsdag 2 april 2019 – Akkoord*
Jaarverslag 2019 – Akkoord*
Financieel verslag 2019 - Akkoord
Verslag kascommissie, Roeland Scheuter (aftredend), Henri Pruim - goedgekeurd
Benoeming nieuw lid kascommissie: Jan Brouwer
Bestuurssamenstelling:
a. Aftredend en niet herkiesbaar: Dick Lievestro
b. Door het bestuur voorgesteld als nieuwe lid: Robert van der Meij
9. Bevrijding 75 Jaar – evenementen in Heelweg 3 en 4 april
a. Zie https://www.heelweg.com/Algemeen/Heelweg-Herdenkt voor alle informatie.
Korte Pauze – kaart verkoop: Bevrijding 75 jaar evenementen
10. Woningbehoefte in Heelweg – de stand van zaken – presentatie door Arne Eindhoven*
11. Rondvraag
a. Martijn Steenaert: opmerking over sluipverkeer op de parallelweg. Antwoord: het is
bij de gemeente aangemeld. Soms is er controle.
b. Inge Schreur: opmerking over documenten op de website; moeilijk te lezen op een
smartphone. Antwoord: Al onze notulen en rapporten worden opgeslagen als PDFdocumenten op de website. Deze kunnen gemakkelijk worden bekeken op pc's en
tablets (en indien nodig worden afgedrukt), maar het bekijken van ze op kleine
smartphones een uitdaging kan zijn.
c. Dirk Visser: Het fietspad over het Kieftenbrug is gevaarlijk. Antwoord: al aangemeld
– en het is de verantwoordelijkheid van de provincie, niet de gemeente. De
werkzaamheden na de bouwvak dit jaar gaan starten (exacte datum is nog niet
bekend). Zowel de houten fietsbrug en de brug op de rijbaan worden dan compleet
vervangen voor een nieuwe. Deze verkeren in slechte staat. Dit houdt in dat er een
gedeelte van deze weg afgesloten zou worden.
d. Gerrit Heusinkveld: Is iets bekend over de N18 fase 2? Antwoord: Jeroen Stieber
(Ruimtelijk Ordening in de gemeente) zal de stand van zaken aan Heelwegs Belang
en Varssevelds Belang in april geven.
e. Joke Wisselink: 's nachts kunnen de koplampen van auto's die westwaarts rijden op
de N18 verblindend zijn voor fietsers die naar de Radstake rijden op de parallelweg.
Kan er iets worden gedaan om dit te verbeteren? Antwoord: wij kunnen dit melden.
Ter informatie, de gemeente heeft een digitaal meldpunt, open voor iedereen:
https://www.oude-ijsselstreek.nl/melden
f. Joke Peppelman: bedankt aan het bestuur voor hun inzet.
12. Afsluiting, waarna gelegenheid nog gezellig samen te zijn
* Deze documenten en presentatie zijn verkrijgbaar op de Heelwegs Belang webpagina:
https://www.heelweg.com/Algemeen/Heelwegs-Belang

