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Bestuur Stichting Gemeenschapsraad Heibloem
Het bestuur van Stichting Gemeenschapsraad Heibloem zag er per 31-12-2016 als volgt uit:
Bestuursleden

adres

Harrie Vermeulen (voorzitter)
Johan Hoenink (secretaris)

Pater van Donstr. 12
Pater van Donstr. 15

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

Schoolstraat 11
Roggelsedijk 25
Delshorst 9

6089 NX
5768 RA
6089 NS

Heibloem
Meijel
Heibloem

0475-495358
0475-495199
06-23680081
0475-494367
0475-497482
0475-491858

Elzenweike 5

6089 NR

Heibloem

0475-492383

Horstpeel 34

6089 NH

Heibloem

06-22941508

Adviseur
Huub Metsemakers

telefoon
6089 NP Heibloem
6089 NM Heibloem

Vergaderingen Gemeenschapsraad
De vergaderingen van de Gemeenschapsraad zijn openbaar. Alle verslagen van de
vergaderingen zijn te vinden op de website van Heibloem:
http://heibloem.daarleefje.nl/gemeenschapsraad.
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 2016 een heel druk jaar was voor de Gemeenschapsraad.
Relatie met gemeentebestuur
Als Gemeenschapsraad hebben we ervoor gekozen om onze eigen koers te varen waarbij we
ons laten leiden door de behoeftes en wensen van de inwoners van Heibloem en dit proberen
we te vertalen in concrete projecten die de leefbaarheid in Heibloem ten goede komen. Het
gemeentebestuur is hiervoor een belangrijke partner, die dit jaar voor bijvoorbeeld de
Hoeskamer en het behoud van de bibliotheek goed heeft ingespeeld op onze wensen. Indien
nodig weten gemeente en Gemeenschapsraad elkaar goed te vinden. Hierbij spelen
gebiedsregisseurs en Bureau Dorpsraden een belangrijke rol.
Het gaat niet altijd goed: beloftes rondom het opknappen van de kern worden stelselmatig
niet opgevolgd: afgelopen jaar is opnieuw meerdere malen gewezen op de abominabele staat
van de stoep langs de Isidorusstraat. De gemeente erkent dat het slecht is, zegt actie toe, maar
er gebeurt niets.
Verder is samen met de gemeente in het najaar een bijeenkomst georganiseerd over de
groenvoorziening. Het verslag hiervan staat ook op de website. De bloembollen zijn inmiddels
gepoot. De status van de overige acties is niet bekend.
Dorpsraden Overleg Leudal
De Gemeenschapsraad neemt ook deel aan het Dorpsraden Overleg Leudal (DOL). Hier is
geprobeerd om opvolging te geven aan het door de gemeente in 2015 gestarte project Os
Dörp. Vanuit Heibloem hebben we voorrang gegeven aan de lopende projecten binnen “Ons
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Heibloem” (zie verderop). Of er verder iets is gedaan met de uitkomsten van de gesprekstafels
van Os Dörp is niet bekend. Wel is in dit kader ook binnen het DOL de behoefte opgekomen
om een nieuw convenant tussen dorpsraden en gemeente op te stellen. De Gemeenschapsraad
Heibloem heeft hier haar kanttekeningen bij geplaatst en is vooralsnog van mening dat het
bestaande convenant voldoet.

Erica

De redactie van de Erica bestond in 2016 uit Ans Vestjens, Lia Leenders, Laura Scheepers en
Cindy Jeucken, die in totaal 48 edities van de Erica hebben gemaakt.
Het aantal abonnees is 24 voor de papieren versie en 127 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 2016 waren 2 werkgroepen die
hieruit voort zijn gekomen actief. De werkgroep Samen Zorgen is druk geweest met de
voorbereiding van de Hoeskamer vanne Heibloom die op 23 november voor het eerst werd
geopend. Er zijn maar liefst 25 vrijwilligers en 12 deelnemers bij de Hoeskamer betrokken.
Het was de bedoeling om al in september te starten met de Hoeskamer, maar omdat de
noodzakelijke aanpassingen aan de Klokkestoel pas na de bouwvak konden starten was
vertraging onvermijdelijk. Om de verbouwing te kunnen bekostigen is bij een aantal fondsen
subsidie gevraagd. Het Oranjefonds heeft € 20.000,- beschikbaar gesteld voor de verbouwing
en het VSBfonds en het Kansfonds hebben respectievelijk € 6500,- en € 5000,- beschikbaar
gesteld voor inrichtingskosten. De gemeente Leudal draagt bij aan de exploitatiekosten
(minimaal de huur) van de Hoeskamer.
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De 2e werkgroep heeft zich gebogen over de wijze waarop Heibloem het best positief onder de
aandacht gebracht kan worden. Hiervoor is een website ontwikkeld (www.heibloem.nu) waar
door middel van een in december 2016 bij de rotonde geplaats spandoek de aandacht op wordt
gevestigd. Op de website is geprobeerd om op een wervende manier te presenteren wat
Heibloem aan moois te bieden heeft.
Een andere activiteit van de werkgroep betreft het in kaart brengen van de mogelijkheden tot
(goedkope) woningbouw en daaraan gerelateerd de behoefte die er is aan woningen in
Heibloem. Begin 2017 worden de resultaten van het behoefteonderzoek bekend en worden
vervolgacties uitgezet.
Een andere activiteit in het kader van Ons Heibloem is het welkom heten van nieuwe
inwoners in onze gemeenschap. In 2016 zijn 3 huisbezoeken bij nieuwe inwoners afgelegd.
Vermeldenswaard in dit verband is ook het project “Heibloem, onze wereld” dat basisschool
de Heihorst heeft gedraaid. Geïnspireerd door Ons Heibloem is daar een bijzonder
leefbaarheidsproject gedaan dat inmiddels vanuit Limburg is genomineerd voor de nationale
onderwijsprijs.
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Bibliotheek
Nadat eind 2015 op de valreep werd voorkomen dat de bibliotheek in Heibloem zou sluiten,
hadden we de opdracht om dit jaar samen met de vrijwilligers van de bibliotheek, Bibliocenter
en de Heihorst te zoeken naar een manier waarop we ook in 2017 een bibliotheek zouden
hebben. Het uitgangspunt is dat er in elk geval voor de kinderen in de basisschool-leeftijd een
bibliotheek met een actuele collectie moet blijven. Dit is verwoord in een subsidieverzoek aan
de gemeente dat eind november werd gehonoreerd. Hiermee blijft de bibliotheek in 2017 in
elk geval behouden voor Heibloem. Daarna is er een nieuw beleid geformuleerd voor het
bibliotheekwerk in de gemeente Leudal en hopen we dat de bibliotheek in Heibloem weer
gewoon onderdeel is van het reguliere bibliotheekwerk.

Widdonckschool / de Ortolaan
In 2016 is de Ortolaan vanuit Heythuysen verhuist naar het Widdonckterrein. Deels wordt
gebruik gemaakt van gebouwen van de Combinatie Jeugdzorg en deels van de bestaande
Widdonckschool. Het bestuur van de Aloysiusstichting gaf voor de verhuizing (die in de
zomer is uitgevoerd) aan ook graag de verbinding met het dorp te willen maken en zien hier
een aantal kansen voor zoals ze ook tijdens een openbare vergadering die we op hun locatie
hebben gehouden hebben toegelicht.
De plannen zijn in een visiedocument vastgelegd dat aan de provincie is aangeboden en dat is
inmiddels omgezet in subsidietoekenning voor een aantal jaren. De Gemeenschapsraad gaat
zich begin 2017 beraden op de manier waarop zij bij dit project betrokken wil zijn.
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Natuurbegraafplaats
Eind 2015 is de Gemeenschapsraad benaderd door het kerkbestuur met het verzoek om mee te
denken aan de plannen om de begraafplaats om te vormen tot een natuurbegraafplaats. De
Gemeenschapsraad staat positief tegenover dit initiatief en heeft daarom tijdens de openbare
vergaderingen en de jaarvergadering het kerkbestuur enkele malen de gelegenheid gegeven
om hier draagvlak voor te creëren. Vanuit Gemeenschapsraad is besloten om hier niet actief in
te participeren, maar dit over te laten aan geïnteresseerde inwoners. Deze zijn in contact
gebracht met het kerkbestuur en sindsdien is niets meer over het project vernomen.

Communicatie
De Gemeenschapsraad maakt voor haar communicatie vooral gebruik van de Erica en de
website Heibloem.daarleefje.nl. De vergaderstukken worden op de website geplaatst zodat
iedereen de kans heeft om mee te praten over de agendapunten en ook kennis kan nemen van
hetgeen er is besproken.
In de Erica worden de vergaderingen aangekondigd en worden ook regelmatig korte
voortgangs- en nieuwsberichten geplaatst.
Daarnaast is als onderdeel van het project Ons Heibloem een Facebook-groep actief die
beheerd wordt vanuit de Gemeenschapsraad en die alleen toegankelijk is voor mensen die een
aantoonbare band met Heibloem hebben. Inmiddels zijn hier ruim 200 mensen lid van
geworden en worden hier ook regelmatig goed gelezen berichten op geplaatst.
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Activiteitenschema 2016

2016
14-jan
20-jan
23-jan
24-jan
27-jan
24-feb
2-mrt
23-mrt
6-apr
12-apr
13-apr
13-apr
14-apr
18-apr
11-mei
18-mei
20-mei
23-mei
25-mei
31-mei
9-jun
30-jun
12-jul
13-jul
14-jul
4-aug
7-sep
16-sep
21-sep
22-sep
30-sep
11-okt
12-okt
19-okt
10-nov
15-nov
26-nov
14-dec

vergaderschema/bijeenkomsten
agendabijeenkomst dorpsraden voor os dorp
vervolg os dörp bij gemeente (dorpsraden
presentatie hoeskamer aan Kern met Pit
prinsenreceptie buizers
bijeenkomst accommodaties en verenigingen
openbare vergadering
vooroverleg gemeente bijeenkomst groenvoorziening
overleg projectgroep verbouwing dagopvang
jaarvergadering, presentatie natuurbegraafplaats
Raadsinformatiebijeenkomst subsidies en gemeenschapshuizen
WMO-scan met Michel Vogelaar
DOL
overleg projectgroep verbouwing dagopvang
bijeenkomst accommodaties en verenigingen
overleg projectgroep verbouwing dagopvang
openbare vergadering
afsluiting project Os Heibloem Heihorst
rondgang Widdonck - Aloysiusstichting
bijeenkomst accommodaties en verenigingen
overleg projectgroep verbouwing dagopvang
bijeenkomst toekomst bibliotheekvoorziening
projectgroep verbouwing
bijeenkomst kerkbestuur natuurbegraafplaats
openbare vergadering
werkbezoek provincie Widdonck
bijeenkomst omwonenden Heartbeat outdoor
openbare vergadering
overleg projectgroep verbouwing dagopvang
overleg wethouder en Klokkestoel
bijeenkomst groenonderhoud in heibloem gemeente leudal
reanimatie estafette - ondersteuning organisatie in Heibloem
bijeenkomst gebruikers Klokkestoel
ALV VKKL
openbare vergadering
bestuursvergadering
overleg Heihorst
plattelandsparlement
openbare vergadering

werkgroepbijeenkomsten Ons Heibloem
bezoeken nieuwe inwoners Heibloem
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Voor akkoord: 29 maart 2017

Voorzitter

:

Harrie Vermeulen

Secretaris

:

Johan Hoenink

Penningmeester:

Rob Vanlier
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