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Verslag  van de ledenvergadering van Heelwegs Belang gehouden op dinsdag 11 maart 2014 in het 

Buurtschapshuis te Heelweg. 

Aanwezig 55 leden en 7 bestuursleden. 

 

 

1.  Opening  

 

-  Gerhard Klompenhouwer opent de vergadering en heet allen welkom. 

 

2.  Mededelingen 

 

- Gerhard deelt mee, dat de koffie en 1 consumptie in de pauze voor rekening van Heelwegs Belang zijn. 

- We beginnen met een positief bericht. De Achterhoek heeft te maken met krimp, behalve Heelweg.  

   Heelweg groeit nog steeds. Kijk b.v. naar het Sinterklaasfeest.  

- We houden van efficiënt vergaderen. Het verslag van de vorige ledenvergadering en het jaarverslag staan op de 

site.  

 

3. Verslag ledenvergadering dinsdag 12 maart 2013 

 

-  Er zijn geen vragen over het verslag van de vorige ledenvergadering en deze wordt vastgesteld, met dank aan 

de vorige notuliste Joke Peppelman.  

 

 

4. Jaarverslag 2013-2014 

 

- Gerhard geeft op een aantal punten een korte toelichting.  

- Het bezoek van de burgemeester aan de school, de dierenbegraafplaats en het kippenbedrijf van Jeroen 

Heusinkveld was geslaagd.  

- Zowel de intocht van de Sint als de nieuwjaarsreceptie werden goed bezocht.  

- Voor het geld van de Rabobank zijn er inmiddels handwijzers geplaatst. Aan de duidelijkheid van de letters 

wordt nog gewerkt. Om de plattegrondsborden te krijgen zoals wij ze graag wilden hebben, had wat meer 

voeten in aarde, maar ze zijn klaar en worden binnenkort geplaatst.  

- Heelwegs Belang is betrokken geweest bij het overleg tot het behoud van het Van Pallandtbad.  

- Vanuit de zaal zijn er verder geen vragen.  

- Gerhard bedankt Karin Lurvink voor het maken van het verslag.  

 

 

5. Financieel verslag 2013-2014 

 

Geert Scheperboer geeft uitleg bij de financiële cijfers.  

Inkomsten € 2.745,= , uitgaven € 4.265, =,  Totaal in kas € 13.389,=. 

 

Het geld van de Rabobank wordt binnenkort benut voor de plattegrondsborden.  

Gezien het saldo is er geen contributieverhoging nodig. 

Er zijn verder geen vragen over de financiën.  
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6. Verslag Kascommissie, Hildegard Visser en Gerrit Heusinkveld 

 

- Hildegard Visser is afwezig. Gerrit Heusinkveld geeft aan dat alles er goed uit zag en dat de kas is 

goedgekeurd. 

- Gerhard bedankt Geert voor het bijhouden van de kas en het opstellen van het overzicht.  

 

- Benoeming nieuw lid kascommissie. 

 Hildegard Visser is aftredend en in haar plaats stelt Rieki te Beest zich beschikbaar. 

 

 

7. Bestuursverkiezing 

 

- Aftredend en niet herkiesbaar zijn Geert Scheperboer en Rita Boekelder 

- Door het bestuur worden voorgedragen: Geoff Coupe, al bekend van het beheer van de website, en Dick 

Lievestro. Gerhard geeft aan blij te zijn met de invulling van de nieuwe leden.  

- Aangezien er geen namen van tegenkandidaten zijn ingediend worden zij benoemd. 

- Gerhard bedankt zowel Geert als Rita voor hun werk voor Heelwegs Belang met een fles wijn en bloemen. 

- De bestuursleden worden door Geert en Rita bedankt voor de prettige samenwerking. 

 

 

8. Rabobank Clubkas Campagne 

 

- Gerhard geeft uitleg over deze campagne.  

   Rabobank Graafschap-Zuid verdeelt € 50.000,=. Iedereen die lid is van Rabobank Graafschap-Zuid krijgt vijf 

stemmen om te verdelen. Iedere stem is direct geld waard. Er kunnen maximaal twee stemmen gegeven 

worden aan één club of vereniging. Hiermee komen de kleine sponsoraanvragen te vervallen.  

   Er wordt gevraagd welke clubs er op de site staan, waar je op kunt stemmen. Op de informatie-avond is 

aangegeven dat iedere club die een rekening heeft bij Rabobank Graafschap-Zuid, op de lijst komt.  

   Volgens Gerrit Heusinkveld is dit niet het geval. Als een vereniging nog nooit een bijdrage heeft gevraagd, 

staan ze niet op de lijst. Rita geeft aan dat dit niet is vermeld op de informatie-avond.  

 

9. Buurtschapshuis 

 

- Gerhard geeft hiervoor het woord aan Dirk Visser.  

   In de eerste plaats geeft Dirk aan dat er een de afgelopen 10 jaar maar een kleine wijziging in het bestuur is 

geweest. Nu is Gert Vreman gestopt als bestuurslid.  

   Dirk geeft aan dat het van belang is om de sfeer van samen dingen te doen voor de lange toekomst te 

waarborgen. Van peuterspeelzaal, via basisschool naar het verenigingsleven. In het kort de problemen waar de 

stichting in de afgelopen jaren tegenaan is gelopen.  

   De stichting heeft te horen gekregen dat de jaarlijkse bijdrage van de gemeente die was toegezegd op 0,00 is 

gezet vanwege de crisis. De kinderopvang in het nieuwe Buurtschapshuis gaat niet door. Deze inkomsten 

vallen ook weg. 
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  Het privatiseren van het Buurtschapshuis zonder jaarlijkse subsidie is de enige mogelijkheid die over blijft.  

  Er zijn 3 opties: 1. niets doen. Dit is geen optie, want dan gaat over een aantal jaren de stekker eruit.  

                          2. verder gaan in dit gebouw/restylen etc. Dit is ook geen optie, want daarmee komt de  

         exploitatie niet op 0,00. 

   3. nieuwbouw. Dit is mogelijk zonder jaarlijkse subsidie.  

      - het wordt een compact gebouw, met optimaal gebruik van de ruimtes. (schietruimte boven  

        de grond, deze ruimte is tevens te gebruiken als ruimte voor de peuterspeelzaal) 

      - duurzaamheid: onderhoudsarm, verwarmen met bodemwarmte en zonnepanelen plaatsen, 

        lage vaste kosten.  

      - na overleg met de beheerder is een nieuwe constructie uitgedacht.  

Deze opties zijn besproken met de wethouder en zijn een realistisch verhaal.  

Nu moet het plan nog door de gemeenteraad worden goedgekeurd. Het bouwplan met de kosten moeten in april  

klaar zijn. Als op één mei de zaak rond is volgen de vergunningen, de bestemmingsplan procedure etc.  

Helaas ontbreekt nu de tijd om met alle gebruikers te overleggen geeft Dirk toe. Maar dat komt wel weer.  

Een stichting is aan niemand verantwoording schuldig. Dit willen ze eigenlijk niet. Daarom hebben ze in de  

statuten opgenomen dat de jaarrekening aan Heelwegs Belang wordt voorgelegd ter goedkeuring.    

Dirk doet namens de stichting een oproep. Ze zijn op zoek naar een goede secretaris/secretaresse.  

Beppie Arentsen vraagt of er wel gedacht wordt aan daglicht in de schietruimte/peuterspeelzaal. Jazeker, daar  

wordt aan gedacht.  

Marcel Overbeek vraagt wat alles nu gaat kosten. Dirk kan daar nu geen antwoord op geven, ze zijn er  

momenteel druk mee bezig.  

Het is ook nog niet duidelijk wat er met de grond gaat gebeuren van het huidige buurtschapshuis. Dirk zegt dat  

de gemeente 100% zeker goedkoper uit is met nieuwbouw. Een andere vraag is of er voor de nieuwbouw 2 ha  

grond aangekocht moet worden. Ja, zegt Dirk dat moet.  

Gerhard Arentsen vraagt zich af of de exploitatie over een aantal jaren nog steeds rond te breien is. Volgens Dirk  

kan dat natuurlijk niet met zekerheid gezegd worden. We mogen ons nu ook niet rijk rekenen. Voor nu zijn ze  

uitgegaan van de huur die op dit moment per jaar binnen komt.  

Martijn Steenaert vraagt hoe het zit met de horecabestemming op het nieuwe gebouw. Deze blijven dezelfde als  

voor het huidige Buurtschapshuis.  

Ine Hofs geeft aan dat de raad het erg belangrijk vindt dat alle inwoners van de Heelweg hierbij betrokken  

worden. Zorgen voor een goede saamhorigheid. Iedereen moet “mee”. Als voorbeeld geeft zij aan dat in  

Westendorp bij elke stap alle inwoners worden meegenomen. Dirk zegt dat ze daar momenteel geen tijd voor  

hebben, want alles moet voor één mei klaar.  

 

Gerhard zegt dat hij z’n petje afneemt  voor de stichting die het uiteindelijk toch voor elkaar gaat krijgen. ’t  

Buurtschapshuis staat er nog niet, maar de stichting kan het niet alleen. We moeten er met z’n allen achter staan.  

   

10. Rondvraag 

 

Gerhard Arentsen vraagt zich af waarom het verslag van de vorige jaarvergadering niet wordt voorgelezen. Hij  

vindt dit nogal onpersoonlijk. De voorzitter geeft aan dat we onze website meer in de belangstelling willen  

zetten. Maar de reactie wordt meegenomen in de vergadering van het bestuur.  

Gerrit Heusinkveld vraagt zich af hoe vaak de website afgelopen maand bezocht is? Geoff geeft aan dat hij dat  

niet kan zien, maar wel de systeembeheerder Jan Geert Hek. Geoff gaat dat bij hem navragen.  

Martijn Steenaert geeft aan dat Heelwegs Belang nu ook op Facebook zit. Er komt geen nieuwsbrief, te weinig  

belangstelling. 

Op de vraag of wij meer weten over de Noordtak, geeft Gerhard aan dat we daar niet over zijn geïnformeerd.   
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De voorzitter sluit het officiële gedeelte van de vergadering, bedankt voor de aandacht, en heet mevrouw 

Steenbeek en de heer te Brinke van harte welkom.  

Zij gaan ons na de pauze informeren over het bestemmingsplan buitengebied.  

 

 

 

Dinsdag, 11 maart 2014. 

 

   

 

 

Voorzitter,  Gerhard Klompenhouwer.    Notuliste, Rita Boekelder 
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