
Heelwegs Belang Ledenvergadering 
Buurtschapshuis, 31 maart 2015 
 
Circa 48 aanwezigen 
 
Zie ook presentatie HB.150331.ledenvergadering_presentatie ! 
 

1. Opening 
a. Voorzitter Gerhard Klompenhouwer opent de vergadering. 

 
2. Mededelingen 

a. Peuterspeelzaal is nu Juut & Co 
b. School- en Volksfeest en het Heelwegs Belang willen, daar waar dat kan, meer samen 

optrekken 
 

3. Verslag ledenvergadering 2014 
a. Stond zoals aangekondigd ter inzage op www.heelweg.com 
b. Geen op- of aanmerkingen 

 
4. Jaarverslag 

a. Heelweg heeft 438 huishoudens, 1026 inwoners 
b. Pr.Julianaschool heeft te maken met stijgend aantal leerlingen, van ruim 50 in 2000 

naar bijna 90 in 2014 
c. Heelwegs Belang heeft sinds 2010 een vrij stabiel ledenaantal (390-395) 

 
5. Bewonersenquête 

a. 62 respondenten  
b. circa 7% van de bewoners,  
c. circa 16% van de huishoudens 
d. zie presentatie HB.150331.ledenvergadering_presentatie 

 
6. Financieel verslag 

a. Zie presentatie HB.150331.ledenvergadering_presentatie 
 

7. Verslag kascommissie 
a. Riekie te Beest blijft in de kascommissie 
b. Gerrit Heusinkveld wordt bedankt voor de door hem vervulde taken 
c. Joke Peppelman is nieuw lid kascommissie 

 
8. Bestuurssamenstelling 

a. Er zijn geen wijzigingen 
 

9. Burgerparticipatie; Zorg voor ouderen (Freek Jansen, wijkteam en Wonion) 
a. “De zorg in ogenschouw nemende en aangeven wat er speelt, maar ook dat er nu 

meer van burgers verwacht wordt.” 
b. Over 10 jaar is het merendeel van de Heelwegse bewoners ouder dan 55 jaar 
c. Toekomst is Wijkgericht werken met andere opzet zorg 
d. Buurtschapshuis centrale rol? (voorbeeld Mariënvelde) 
e. Wat is belangrijk om onze buurt leefbaar te houden? 
f. Laat de bekende vaste patronen los, maak nieuwe netwerken 

 
10. Glasvezel; Stand van zaken 

http://www.heelweg.com/


a. Enquête gehouden, 160 reacties 
b. Internetsnelheid is gemiddeld slecht 
c. Zie rapport op www.heelwegopglas.com  
d. Eenmalige aansluitkosten tzt worden geschat op ongeveer € 500, wat veel minder is 

dan de werkelijke aansluitkosten. Daarom maandelijks klein bedrag in abonnement 
om hier aan tegemoet te komen. 

e. Abonnement pakket snel internet vervangt huidige televisie + telefoon + internet 
abonnementen tegen ongeveer dezelfde maandkosten, maar met digitale televisie 
en snel internet 

 
11. Buurtschapshuis; “Gaan we de uitdaging aan?” (Dirk Visser) 

a. In 2004 is de Werkgroep Buurtschapshuis opgericht, is al enige tijd de Stichting 
Buurtschapshuis 

b. Doel: een buurtschapshuis op de Heelweg 
c. Begroting is op dit moment niet rond. 
d. Geen draagvlak, dan gaat het Buurtschapshuis binnen een paar jaar dicht 
e. Discussie over toekomst Buurtschapshuis met kritiek op huidige gang van zaken en 

mogelijkheden voor de toekomst. 
f. Gemeenschap heeft moeite om zichzelf steeds weer opnieuw te motiveren, geldt 

zeker ook voor Stichting Buurtschapshuis als je ziet hoeveel tegenslagen die de 
afgelopen 10 jaar hebben gehad. 

g. Beheerder belangrijk want: “de vent maakt de tent” 
h. Relatie met gemeente is steeds stroever geworden. Gevoel bij Stichtingsbestuur is 

dat er telkens weer nieuwe eisen worden gesteld. 
i. Belang van betrokken verenigingen wordt aangehaald. 

 
12. Rondvraag  

a. Zijn genotuleerd bij de betreffende agendapunten 

http://www.heelwegopglas.com/

