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19.30u opening door voorzitter Pierre die iedereen hartelijk welkom heet ondanks het warme weer. 

Speciaal welkom aan de wijkagenten die zich voor komen stellen en vertellen over het project 

‘Veiligheid buitengebied’.  

 

Voorstellen wijkagenten Maikel Brouwers en Anthony van Baal. 

Maikel vertelt over de verdeling van de werkzaamheden van een wijkagent, dat is 80% wijkwerk en 

20% rijden. Werkzaamheden zijn de aanpak van sociale problemen, zoals overlast, milieudelicten en 

criminaliteit. De wijkagent krijgt daarbij natuurlijk wel hulp van collega’s, maar uiteindelijk is hij wel 

het aanspreekpunt voor de wijk. Een wijkagent werkt dan ook veel samen met de gemeente en met 

maatschappelijke organisaties die ook werkzaam zijn in de wijk. Het gebied wat ze bestrijken is van 

Bergen tot en met Mook Middelaar. Binnenkort zal er een interview komen in het Héjs Nejs. 

De wijkagenten zijn bereikbaar via mail, anthony.van.baal@politie.nl 06-11356053 en 

maikel.brouwers@politie.nl 0622557760. 

 

Veiligheid buitengebied. 

 Je kunt dit Keurmerk vergelijken met het Keurmerk Bedrijventerreinen dat al langer in Heijen is,. De 

bedoeling daarbij is dat belanghebbende partijen nog beter samen op gaan trekken om zo in een 

gezamenlijke aanpak dumping van drugsafval, hennepkwekerijen, diefstal van diesel of 

landbouwmachines in het buitengebied aan te pakken. Partijen die daaraan dan gaan meewerken 

zijn o.a. politie, brandweer, OM, waterschap, Land- en Tuinbouw Organisatie, Natuurmonumenten 

en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Ook de kern Heijen wordt meegenomen 

in het project. Er wordt een werkgroep samengesteld die 6 keer per jaar een overleg zullen hebben 

en 2 keer per jaar een schouw. 

 

Werkzaamheden dagelijks bestuur Hèjje Mojjer. 

- De Nieuwwijkstraat is opgeknapt en sluit mooi aan bij het pastoor Jaspersplein.  

- Na het broedseizoen zal er begonnen worden met de aanleg van een nieuw dubbel fietspad 

aan de oostzijde van de Hoofdstraat vanaf de tramhalte tot aan de Stuwweg. 

- De bestemming wijziging voor de grond tussen de Hoofdstraat en de Kasteelstraat is goed 

gekeurd en inmiddels is de grond verkocht aan Destion. Binnenkort begint de gemeente met 

het klaar maken van het terrein en kan Destion beginnen met de voorbereidingen voor de 

bouw.  

- Samen met andere verenigingen en stichtingen zijn we bezig met een voorzieningen plan 

Heijen.  

- Overleggen met gemeente, provincie en stakeholders over de reconstructie van de N271. 

- Overleggen met stakeholders, gemeente en aanwonende over de ontwikkeling van de haven. 

- Overleggen met gemeente over grootschalig opzetten van zonnecollectoren in Heijen. 

 

AVG  Algemene verordening gegevensbescherming. 

Deze wet staat voor de bescherming van persoonsgegevens. HM is er mee bezig en heeft zijn privacy 

verklaring inmiddels op de website staan. Momenteel wordt er nog gewerkt aan een verklaring voor 

de leden, voor de bestuurders en voor de vrijwilligers. 
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 Voortgang projectgroepen: 

 

Heisa. 

- Vrijwilligers gaat goed, 2 mensen nemen afscheid, 2 nieuwe mensen komen erbij. 

- Materialen aanhanger is bijna klaar en ingericht. Kan ook door andere verenigingen gebruikt 

gaan worden. Stalling blijft lastig is wel gevonden. 

- Heisa 2018 is goed verlopen en geslaagd. Disco voor de jeugd op vrijdag is goed bezocht, net 

als de senioren middag op zondag. Ook de zaterdag avond is goed verlopen, in verband met 

opmerkingen vorig jaar over het geluid is er dit jaar gelet op de maximale decibels. 

- Op de zondag was de tent weer vol tijdens de kerkdienst en was het druk voor de laatste 

opdrachten van de dorpsquiz.  

- Verder is men al bezig met de Heisa 2019, dit wordt dan de 10e keer dat de Heisa gevierd 

wordt.  

- Een andere uitdaging voor 2018 is de locatie, waarschijnlijk kan men niet meer terecht op het 

huidige Heisa terrein. Er wordt gezocht naar een andere locatie, gaat hoogst waarschijnlijk 

het kermisterrein worden. 

 

Héjs Nejs. 

- Het Héjs Nejs loopt prima en men is op weg naar de 100e uitgave. 

- Het is belangrijk dat het huis aan huis bezorgd blijft worden. 

- Afgelopen jaar is er een nieuwe laptop aangeschaft en maakt het werk een stuk makkelijker.      

- Financieel is het HN niet helemaal onafhankelijk, tekort wordt gefinancierd door subsidie 

inkomsten. 

 

Website. 

- De website heijen.info is overgegaan naar een andere provider. De site kan nu verder 

doorgroeien en valt nu binnen de EU. 

- Website is uitgebreid met heisafeesten.info en historischheijen.info. 

- Sjef Smeets verzorgt de invulling van de Heisa en Historisch Heijen, Gerda verzorgt 

Heijen.info en Piet doet het technische deel en zorgt dat het in de lucht blijft. 

 

Ommetjes. 

- In verband met de renovatie van de Nieuwwijkstraat is het informatiebord van de ommetjes 

weg. Deze wordt binnenkort terug geplaatst en wordt dan één met het knooppunten bord. 

- Er wordt een nieuwe wegbewijzering  geplaatst van stevige bodjes in plaats van stickers. 

 

Promotiegroep. 

- De  kerst en lentevuur activiteit werd afgelopen jaar slecht bezocht door de jeugd. 

- Het huisje wat bij activiteiten ingezet werd is gesneuveld, er is een nieuwe uitklap, partytent 

aangevraagd en toegezegd. 

- Waar moet de kerstboom komen te staan als de bouw gaat beginnen aan de Hoofdstraat. 

- Er worden nog mensen gezocht voor hand en spandiensten, 2 personen melden zich aan. 

- Er is een particuliere kerstboom ter beschikking maar waarschijnlijk is de liggen te ver weg 

van de Hoofdstraat. 

 



Financiën. 

- Harrie bedankt voor de nette duidelijke boekhouding. 

- Kascontrole is uitgevoerd en in orde bevonden. 

- Voor volgend jaar de kosten post van het Héjs Nejs kosten per jaar vermelden, niet vanaf het 

begin. 

 

Materialen op de kar.  

- De meeste materialen op de kar mogen door andere verenigingen gebruikt worden.  

- Contactpersoon is Patrick, hij regelt de uitleen en opslag. 

- De tent die aangeschaft gaat worden gaat niet in de uitleen, dit om andere verenigingen in 

het dorp niet in de weg te lopen. 

- Voor de uitleen moet een algemeen formulier met spelregels gemaakt worden.  

 

Bestuur wijziging. 

- Josette stopt met de promotiegroep. Ze heeft jaren meegeholpen met verschillende 

activiteiten en de laatste jaren als kartrekker van de promotiegroep. In verband met andere 

bezigheden moet ze keuzes maken en stopt zodoende met de promotiegroep. Josette 

bedankt voor de inzet! 

- Frits is vanaf het eerste uur actief in het organiseren voor een mojjer Heijen. Vanaf 2007 is hij 

actief bij het opzetten van de vereniging en onderdeel van de werkgroep BROHM. Sinds 2014 

is hij actief in het dagelijks bestuur als vicevoorzitter en vooral actief als het gaat om 

aangelegenheden met de gemeente of op andere instanties of bedrijven. 

Verder heft hij wel aangegeven actief te willen blijven in enkele lopende zaken zoals de 

haven. Dank voor jou inzet voor Heijen en de bereikte doelen.    

Nieuwe bestuursleden. 

- Ger Robben is al jaren actief bij de Heisagroep en heeft al meerdere bestuursvergadering 

bijgewoond. Hij heeft aangegeven dit wel te willen blijven doen als vertegenwoordiger van 

de Heisa groep.  

- Minet Coenders heeft zich georiënteerd in de werkzaamheden van het dagelijks bestuur en al 

meerder keren aangeschoven bij overleggen met de gemeente of andere instanties. Dit is 

goed bevallen en daarom wil ze wel vast zitting nemen in het DB. 

- Bij stemming door middel van hand opsteken van de aanwezige leden worden beide 

personen unaniem aangenomen voor de functies. 

 

Rondvraag. 

- In de PowerPoint is de tekst slecht te lezen, achtergrond aanpassen. 

- Volgende keer microfoon gebruiken. 

- Verlichting bij het kerkplein is nog niet zoals van tevoren bedacht, er is geen verlichting van 

de toren zoals afgesproken. 

- Er zijn vrachtwagens die kiezen om door de kern te rijden omdat ze de bocht bij de 

fantasiekruising niet kunnen halen. 

- Voorstel om invalide parkeerplaatsen te maken bij D’n Toomp. 

 

  

  


