
Algemene ledenvergadering                           
“Hèjje Mojjer”  

                                     do. 15 december  2011 



Agenda: 

21.45 u. Opening/mededelingen 
 1.   Activiteiten bestuur  
 2.   Voortgang en projectgroepen 
  a.   Heisa  
  b.   Hejs Nejs  
  c.    Website 
  d.   ROC/Brem 
  e.   Ommetjes 
 3.   Financieel verslag en begroting  
 4.   Rondvraag  
22.30   u. Sluiting. 

 



HÈJJE MOJJER stelt zich ten doel: 
 

 Het bevorderen van een optimaal woon- en leefklimaat in 
Heijen zonder zich expliciet te bekennen als aanhangster van 
enige politieke groepering. 

 Het stimuleren van initiatieven die de mogelijkheid vergroten 
om de identiteit en het karakter van het dorp te behouden. 



 
De vereniging tracht dit doel te 

bereiken door.. 
 Het behartigen van de algemene belangen van de 

bewoners van Heijen, waarbij de bewoners zelf zoveel 
mogelijk worden ingeschakeld onder andere door het 
bijeenroepen van de algemene vergadering en het 
plaatsnemen in een projectgroep. 

 Het(mede) bevorderen van een goede samenwerking 
tussen de verschillende verenigingen en groeperingen 
die werkzaam zijn in het belang van Heijen. 

 Het geven van publiciteit, evenals het verzamelen en 
verstrekken van informatie. 

 Het leggen en/of onderhouden van contacten met 
gemeentelijke en andere instanties. 

 Alle andere wettige middelen welke voor het doel 
bevorderlijk zijn. 

 
 



 
 

..... Wat doen we ... 
• Wij zijn een vereniging, geen dorpsraad 

• Een dorpsraad geeft raad/advies namens het dorp 
• Een vereniging verenigt het dorp 

• Opkomen voor de leefbaarheid van het dorp 
• Voor ingrijpende beslissingen die het dorp 

aangaan wil HM een mening vormen na 
raadpleging van de leden 

• Communicatie bevorderen tussen gemeente en 
Heijen 
• Procedure bewaken 

 
 

 



 
 

..... Wat doen we niet... 
 Wij gaan niet op de stoel van de gemeente zitten 
 Wij willen geen doorgeefluik/klachten bureau 

zijn. 
 
 

 De gemeente zal direct contact dienen te 
onderhouden met direct betrokkenen. 
 

 



Activiteiten bestuur ... 
Bestuur Hèjje Mojjer: 
• Contact met  externe instanties 

• Gemeente: Henry Reijnen 
• Synthese:Hans Teunissen 
• Regiovisie 

• Algemene aansturing projectgroepen 
• Ledenwerving 
• Subsidiëring 

• Fondsenwerving 
• Andere bestuurlijke zaken 

• O.a. financiele verslaglegging en verantwoording 
 

 



Realisatie DOP...maart 2009... 

Aanpak bedrijventerreinen Terrasfunctie Hoofdstraat 

Woningbouw op maat Behoud voorzieningenniveau 

Herinrichting dorpskern Multifunctioneel gemeenschapshuis 

Dorpsplein met ontmoetings- 
mogelijkheden 

Toeristisch-recreatief netwerk 
opwaarderen 

30 km/u zone  Eettafel en huiskamerproject 

Grenzen bebouwdekom Boodschappenservice 

Terugdringen verkeershinder Activiteitenblad 

Toerisme in de kern …. 



Enkele punten... 
• Ledenaantal 323 
• Collegebezoek 20 sept. 2011 
• Kernplan Heijen 15 dec. 2011 
• Werkgroep kruispunt 10 jan. 2012 
• Brief m.b.t. Communicatie college n.a.v. Raadsbesluit De 

Brem... Overleg met gemeente jan. 2012: tijdige 
communicatie 

• A77: melding Rijkswaterstaat; nu brief inwoners Heijen 
• Brief inwoners eenrichtingsverkeer Heikampseweg 
• Stg. D’n Toomp namens Heijen gefeliciteerd 

 
 
 
 



Voortgang en projectgroepen... 

  a.   Heisa  
  b.   Hejs Nejs  
  c.    Website 
  d.   ROC/Brem 
  e.   Ommetjes 



Doel Heisa 

 Een dorpsfeest organiseren dat jaarlijks de inwoners en 
bezoekers van Heijen een onvergetelijke dag bezorgt: 

    Voor en door Heijen! 
 

 Ook komend jaar zal er weer een dorpsfeest plaatsvinden, 
vermoedelijke data: 21 en 22 april 2012 
 



Hèjs Nèjs (sinds mei 2010), onderdeel 
van de vereniging Hèjje Mojjer. 



Doelstelling van het dorpsblad 

 De leefbaarheid van de dorpskern Heijen te 
handhaven en te bevorderen 

 
 Oplage 800 stuks 

 
 Verschijnt maandelijks (behalve in augustus) 

 
 Verspreiding door 25 vrijwilligers 

 
 



Website… www.heijen.info 

Het doel van de website is: 
- informeren wat er in en rondom Heijen gebeurt; 
- verenigingen toegang te geven tot de website. 

Al bereikt: 
- vanaf 01 januari 2010 bijna 150.000 bezoekers 
- groot bestand aan informatie, foto’s en video’s 
- afstemming: veel verenigingen hebben een link op onze site, 

of plaatsen zelf informatie op onze site 
- via http://www.heijen.info/ wordt bij andere sites doorgelinkt 

- wordt ook door veel oud-Heijenaren gebruikt. 



 
Website… 25 aug.  2010  



 
Nieuwe website… 17 december  2011  



Brem/ROC 

Wat ondernomen…. 
Verdiept in ROC en Brem 

Vragen stellen 
Mede bewaken effecten op het dorp 



Projectgroep Ommetjes 

Voor wie zijn de Ommetjes? 
 Globaal kunnen de volgende doelgroepen onderscheiden 

worden: 
■ buurtbewoners (lokaal) 
■ recreanten (regionaal) 
■ toeristen (nationaal) 



Stand van zaken 

 
 Route van ongeveer 12 km in en rondom Heijen met 3 

afkortingsmogelijkheden is ontwikkeld en voorgelegd aan 
gemeente Gennep. 

 Ook bankje en bewegwijzering  
 Onderzoek toestemming eigenaren afgerond 
 Goed contact met Stichting IKL ( instantie waar het project 

ingeleverd moet worden) + Stichting Synthese bij plannen  
 Goede samenwerking gemeente 
 Subsidie IKL is toegekend! 
 Wordt in mei waarschijnlijk geopend 

 



Financieel overzicht 2011 

Baten  Totaal   Vereniging  Hejs Nejs  Heisa 

Contributies  €  3.390      €  3.390  
Advertenties €  7.378    € 9.178 
 Subsidie  €  2.250       €  2.250 
Sponsering €   3.935      €   3.945 
Opbr.Dorpsfeest       € 11.572       € 11.572 
Div.  €        75     €         75 
   € 30.400 €  5.715  € 9.178  € 15.507 

Lasten 
Bankkosten €      190    €   190 
 Drukkosten € 14.291    € 14.291 
 Kosten Dorpsfeest   € 11.568      € 11.568 
Div.Kosten €   1.476      €   1.476 
    € 27.525  € 1.666  € 14.291  € 11.568 
Batig saldo €   2.875   € 4.049                  -  €   5.113  €   3.939 

 



Begroting 2012 

Baten   Totaal   Vereniging  Hejs Nejs  Heisa 
Contributies  €  3.000      €  3.000  
Advertenties €  8.000    € 8.000 
 Subsidie  €  2.250       €  2.250 
Sponsering €   3.500         €   3.500 
Opbr.Dorpsfeest       € 10.000       € 10.000 
   € 26.750  €  5.250  € 8.000  € 13.500 
Lasten 
Div. kosten €    1.750    €  1.750 
 Drukkosten € 12.000    € 12.000 
 Kosten Dorpsfeest   € 12.000      € 12.000 
    € 27.525  € 1.666  € 14.291  € 11.568 
Batig saldo €   1.000   € 3.500                 -  €   4.000  €    1.500 

 



Toekomstplannen...verstevigen... 
• Bevorderen sociale samenhang Heijen: o.a.Heisa, 

website...bindende factoren...verenigingen samen!! 
• Vroegtijdig betrokken worden in plannen zoals ROC 
• Kern Heijen...  
• Hoofdstraat aankleden... Verlichting winterperiode 
• Fietspad A77 + geluidsschermen A77 
• Verbeterd kruispunt Groote Heeze 
• Betrekken jeugd! (o.a.bij Ommetjes) 
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