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Bestuur Stichting Gemeenschapsraad Heibloem
Het bestuur van Stichting Gemeenschapsraad Heibloem zag er per 31-12-2015 als volgt uit:
Bestuursleden

adres

Harrie Vermeulen (voorzitter)
Paul Koper (penningmeester)
Johan Hoenink (secretaris)

Pater van Donstr. 12
Brummenböske 15
Pater van Donstr. 15

6089 NP Heibloem
6089 NK Heibloem
6089 NM Heibloem

Lia Leenders
Cindy Jeucken
(vertegenwoordiging Erica)
Wiel Caenen
(vertegenwoordiging Klokkestoel)
Rob Vanlier

Roggelsedijk 25
Delshorst 9

5768 RA
6089 NS

Meijel
Heibloem

0475-495358
0475-495478
0475-495199
06-23680081
0475-497482
0475-491858

Elzenweike 5

6089 NR

Heibloem

0475-492383

Schoolstraat 11

6089 NX

Heibloem

0475-494367

Horstpeel 34
Pater van Donstr. 28

6089 NH Heibloem
6089 NP Heibloem

06-22941508
0475-493412/
06-46733866

Adviseur
Huub Metsemakers
Richard Verheul

telefoon

Vergaderingen
De vergaderingen van de Gemeenschapsraad zijn openbaar en zijn in 2015 uitzonderlijk goed
bezocht. Alle verslagen zijn te vinden op de website van Heibloem:
http://heibloem.daarleefje.nl/gemeenschapsraad. Hier worden ook andere relevante
documenten gepubliceerd.
Een volledig overzicht van de vergaderingen en bijeenkomsten die vanuit de
Gemeenschapsraad zijn georganiseerd dan wel bijgewoond zijn te vinden in de bijlage. Hier is
goed te zien dat 2015 een druk jaar was voor de Gemeenschapsraad.
Relatie met gemeentebestuur
Om als Gemeenschapsraad goed te kunnen functioneren is een goede relatie met het
gemeentebestuur prettig. Met Bureau Dorpsraden van de gemeente is de relatie prima. Joris
Snoeren en Vic Pennings zijn regelmatig aanwezig bij vergaderingen van de
Gemeenschapsraad en zorgen indien nodig voor adequate beantwoording van vragen.
Met de rest van het gemeentebestuur is de relatie duidelijk minder, met name omdat vanuit het
College van B&W beloftes niet worden nagekomen en ook geen sprake is van communicatie
over maatregelen die gevolgen hebben voor de leefbaarheid in Heibloem. Onder het kopje Ôs
Dörp komen we hier nog op terug.

Jaarverslag 2015
3

Parochieblad Erica

De redactie van de Erica bestaat uit Ans Vestjens, Lia Leenders, Laura Scheepers en Cindy
Jeucken.
Het aantal abonnees is 35 voor de papieren versie en 124 digitale. Hiermee wordt bijna de
helft van alle gezinnen in Heibloem bereikt.
Oude nummers van de Erica zijn terug te vinden op “heibloem.daarleefje.nl” onder het kopje
archief.

Ons Heibloem
In 2014 zijn we gestart met het project Ons Heibloem. In het eerste jaar ging het vooral over
het ophalen van de behoeftes in het dorp door middel van huisbezoeken. Dit leverde eind
2014 een aantal onderwerpen op waarmee enthousiaste werkgroepen aan de slag zijn gegaan
in 2015.
De werkgroep Accommodaties heeft gekeken naar wensen en behoeftes rondom gebruik van
zalen en is in gesprek gegaan met bestuur van de Klokkestoel over de onduidelijke regels die
er zijn rondom zaalhuur etc.
De werkgroep Samen Zorgen heeft bij de senioren in Heibloem de behoefte onderzocht aan
dagopvang. De behoefte is verrassend groot en ook heeft zich een aantal vrijwilligers gemeld
die willen helpen bij het opzetten van deze activiteit. De planning is om in september 2016 te
starten met dagopvang in de Klokkestoel. Op dit moment wordt gekeken of en wat voor
aanpassingen hiervoor nodig zijn en ook of er subsidiemogelijkheden zijn.
De werkgroep Dorpsmarketing heeft er na een uitgebreide brainstorm voor gekozen om
bescheiden te starten met het onder de aandacht brengen van Heibloem buiten het dorp.
Teksten op Wikipedia zijn aangepast en er is een ontwerp voor een bord dat in de omgeving
van Heibloem op een paar plaatsen zal worden geplaatst.
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Verder onderzoekt de werkgroep mogelijkheden om goedkope en diverse nieuwbouw in
Heibloem mogelijk te maken.

Op Facebook is een besloten groep aangemaakt voor Heibloem. Inmiddels zijn hiervan maar
liefst 150 mensen lid geworden! Hier worden berichten over Heibloem van en voor
Heibloemenaren gedeeld.
Vanuit de Gemeenschapsraad is gestart om nieuwe inwoners een bezoek te brengen en een
welkomstpakket aan te bieden.

Overleg De Heihorst
Tijdens het jaarlijks overleg van de Gemeenschapsraad met team, Ouderraad en bestuur van
de Heihorst waren er weinig bijzonderheden: het leerlingenaantal zit ruim boven de prognose
en daarmee kan alle aandacht uitgaan naar de kwaliteit van onderwijs. Deze is zeer goed als
dit wordt vergeleken met andere, vergelijkbare scholen.
In 2016 start op school een leefbaarheidsproject waarbij wordt aangesloten bij de zaken die in
het kader van Ons Heibloem zijn gestart.
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Fazanterie
Begin 2015 werd de Gemeenschapsraad benadert door het IKL met de vraag of vanuit de
gemeenschap belangstelling bestond om mee te helpen met het opruimen van de voormalige
Fazantenkwekerij aan Caluna.

Die belangstelling bleek bij een aantal verenigingen aanwezig en die hebben uit hun midden
een werkgroep gevormd die de werkzaamheden samen met IKL heeft voorbereid. Door de
perfecte voorbereiding kon het ruimen van de netten in relatief korte tijd met een groot aantal
vrijwilligers worden uitgevoerd. Een geslaagd project dat voor de deelnemende verenigingen
een leuke opbrengst voor de kas heeft opgeleverd.

Ôs Dörp
Het gemeentebestuur bedacht in 2015 het project “Ôs Dörp” en deed ook Heibloem aan.
Bedoeling van de gemeente was om de burgerparticipatie in de dorpen aan te slingeren.
Omdat we in Heibloem al bezig zijn met Ons Heibloem vonden we het vanuit de
Gemeenschapsraad zinvoller om deze thema’s ook op de Ôs Dörp-bijeenkomst aan de orde te
laten komen. De opkomst vanuit het dorp was erg groot en aan een groot aantal tafels is
gepraat over allerlei onderwerpen die voor de leefbaarheid in dorp en omgeving belangrijk
zijn. Omdat onduidelijk is wat voor opvolging hier vanuit de gemeente aan wordt gegeven is
vanuit de Gemeenschapsraad de aandacht nog altijd vooral gericht op de onder Ons Heibloem
genoemde thema’s.
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Teleurstellend in het project Ôs Dörp is dat de gemeente met onjuiste informatie op pad gaat
en dit vervolgens gebruikt in allerlei presentaties en prognoses. Het Heibloemse buitengebied
wordt bijvoorbeeld toegerekend aan Heythuysen, waardoor het aantal inwoners zo’n 15% te
laag wordt ingeschat met alle gevolgen van dien.
Ook komt de gemeente de beloftes niet na met betrekking tot het communiceren over
maatregelen die betrekking hebben op de leefbaarheid. Allereerst werden allerlei perkjes in
het dorp geruimd zonder dat hierover overleg mogelijk was. Daarna gebeurde hetzelfde met
het opheffen van de bibliotheekvoorziening op school. Dit laatste is door een gezamenlijke
actie van Gemeenschapsraad, ouders en school op het nippertje met een jaar uitgesteld. In
2016 gaan we met deze partijen aan de slag om een permanente oplossing te realiseren.

Website “Heibloem.daarleefje.nl”
In het najaar is met alle deelnemers aan de dorpswebsite overlegd over wensen, gedachten en
problemen die men ervaart. De algemene mening is dat – mede gezien de lage kosten die deze
website met zich meebrengt heibloem.daarleefje.nl nog altijd voldoet aan de wensen. Het
aantal bezoekers is nog altijd redelijk stabiel en dus is er ook voldoende behoefte om de
website overeind te houden.
Vanuit het project Ons Heibloem wordt op dit moment wel nagedacht over een aparte website
die meer is gericht op mensen buiten Heibloem en waar wat andere berichten over Heibloem
kunnen worden geplaatst.
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Activiteitenschema 2015
15-jan
28-jan
10-feb
23-feb
2-mrt
3-mrt
11-mrt
11-mrt
14-mrt
25-mrt
2-apr
8-apr
22-apr
22-apr
3-jun
17-jun
29-aug
9-sep
23-sep
7-okt
14-okt
15-okt
21-okt
4-nov
10-nov
23-nov
28-nov
9-dec
14-dec
15-dec
16-dec

presentatie Ons Heibloem team de Heihorst
openbare vergadering
bijeenkomst bestuur de Klokkestoel
informatiebijeenkomst opruimen fazantenkwekerij
extra bestuursvergadering
commissie fysiek over brief opknappen kern
voorbereiding bijeenkomst Klokkestoel
jaarvergadering gemeenschapsraad
bezoek terrein fazantenkwekerij met IKL
werkgroep opruimen fazantenkwekerij
bijeenkomst toekomst Klokkestoel
werkgroep opruimen fazantenkwekerij
ondertekening overeenkomst IKL - Gemeenschapsraad mbt fazantenkwekerij
openbare vergadering - Ons Heibloem
openbare vergadering
gebruikersoverleg Klokkestoel
opruimen fazanterie
openbare vergadering
eindbijeenkomst werkgroep fazantenkwekerij
voorbespreking Os Dorp bij gemeente
gebruikersoverleg Klokkestoel
bijeenkomst Os Dorp (in Heibloem)
openbare vergadering
ALV Vereniging Kleine Kernen Limburg
Jaarlijks overleg Heihorst
bijeenkomst website heibloem.daarleefje
Limburglab
Overleg kerkbestuur over natuurbegraafplaats
informatiebijeenkomst begrotingskaders
bijeenkomst bemiddeling Klokkestoel - HSO
openbare vergadering
werkgroepbijeenkomsten Ons Heibloem
projectgroepbijeenkomsten fazantenkwekerij
bezoeken nieuwe inwoners Heibloem
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Voor akkoord: 7 april 2016

Voorzitter

:

Harrie Vermeulen

Secretaris

:

Johan Hoenink

Penningmeester:

Paul Koper
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