
Presentatie Voorzieningenplan 
Heijen di. 9 oktober 2018

1.Opening /mededelingen

Heijen in beweging



1. Werkgroep Voorzieningenplan Heijen

*

CV de Wortelpin;

Dionysiusgilde;

D’n Toomp;

Fanfare E.M.M.; 

bs De Heggerank; 

Heijenaren LTC de Heikamp; 

Hèjje Mojjer; 

Huiskamerwerkgroep; 

Oranje Comité; 

Stichting Zonnebloem; 

VV Heijen;

ZijActief;

Ondersteuning van Michael Verheijen, Spirato, Vereniging Kleine 

Kernen Limburg; 

Financiële ondersteuning: Gemeente Gennep. 



Agenda

• 19.30 u. Welkom en inleiding: Pierre

• 19.40 u. Michael: proces

• 20.00 u. Opbrengst -activiteiten: Pierre

• 20.25 u. MFA - Eelco

• 21.00 u. Reactie gemeente

Pauze

• 21.20 u. vervolg kort: Zonnepark en Glasvezel



Aanleiding

• Nov. 2016: gemeente – toelichting gemeente Voorzieningenplan;

• Voorjaar 2017: Hèjje Mojjer/verenigingen verzoek gemeente Gennep
• ‘Wat heeft Heijen nodig voor de toekomst?’ 

• ‘Wat is nodig om Heijen attractief en dynamisch te laten blijven, 
zodat mensen hier graag willen (blijven of komen) wonen?’ 

• Woensdag 24 mei 2017: algemene ledenverg. + aansluitend 
Bewonersavond/voorzieningenbeleid o.l.v. Michael Verheijen;

• HM niet voortouw, maar ruimte aan anderen gelaten – visie voor 
Heijen met concrete activiteiten;

• Voor Hèjje Mojjer vervolg op het in 2009 verschenen 
Dorpsontwikkelingsplan.



DOP 2009
Terrasfunctie Hoofdstraat Aanpak bedrijventerreinen

Activiteitenblad Behoud voorzieningenniveau

Herinrichting dorpskern Multifunctioneel 

gemeenschapshuis

Toeristisch-recreatief netwerk 

opwaarderen

Dorpsplein met ontmoetings-

mogelijkheden

30 km/u zone Woningbouw op maat

Grenzen bebouwde kom Boodschappenservice

Terugdringen verkeershinder Eettafel en huiskamerproject

Toerisme in de kern Tegemoetkomen aan 

behoeften senioren en 

jongeren



En nog…
• Projecten ter bevordering van de samenhang in Heijen

• Hejs Nejs;
• website van Heijen www.heijen.info;
• dorpsfeest ‘Heisa’;
• Promotiegroep;
• “He.js Ru.ndje”;
• (BROHM)

• Van het een komt het ander:
• Goede Doelen Week;
• Historisch Heijen;
• Huuskamer.

• Bestuur:
• Herinrichting van de Hoofdstraat;
• Terugdringen geluidshinder A77;
• Herinrichting van de dorpskern /kerkplein + Nieuwwijkstraat;
• Verkeersplan (o.a. ‘kruising’ Heijen noord, ontsluiting haven, oversteek 

Schaafsebosweg en Stiemensweg);
• Aanvang woningbouw op maat;
• (DB i.s.m. BROHM) Kritisch volgen 

• bedrijventerreinen, 
• de haven;
• het fietspad richting Afferden;
• rondwegproblematiek;
• steunen van inwoners bij de problematiek Hoogveld. 



Doel voorzieningenplan

• Onderzoeken: 
• Wat heeft Heijen nodig om attractief en dynamisch te laten 

blijven, zodat mensen hier graag willen (blijven of komen) 
wonen;

• Welke voorzieningen zijn dan nodig?

• Welke ‘stenen’?

• Presenteren aan inwoners en gemeente
• Hoe kunnen we dit met z’n allen organiseren?



Proces - Michael

• Breed ophalen van behoeftes

• Starbijeenkomst voor ophalen behoeftes inwoners van 
Heijen

• Individuele interviews verenigingen

• Zes schrijf en brainstormavonden
• Centrale thema’s

• Hoe hier invulling aan geven vanuit visie inwoners & 
verenigingen.

Dank voor de inbreng en aandacht!!



• Dorp met veel activiteiten (o.a. Heisa feesten, Dorpsquiz, Carnaval, 
sporttoernooien, Oranje Comité en Goede doelenweek)

• Veel accommodaties (d’n Toomp, Cafés Plan B en Zalen Jan, voetbal-
en tennisvereniging met eigen accommodatie, kerk en de gymzaal)

• Demografische ontwikkelingen
• Afname totaal aantal inwoners voorspeld

• Toename van het aantal huishoudens voorspeld

• Flinke toename (32%) van aantal senioren en afname van aantal jeugdige en 
jongvolwassenen.

Analyse



• Behoeftes inwoners

• Behoeftes van verenigingen
• Behoefte aan samenwerking tussen verenigingen (toekomstbestendigheid 

van verenigingen op o.a. gebied van bestuur en vrijwilligers)

• Behoefte aan verenigingsoverleg

• Behoefte aan toekomstbestendige multifunctionele accommodatie

Opgehaalde behoeftes



4.Opbrengst

• Vier centrale thema’s voor de toekomst:
• Woningbouw in het dorp

• Behouden basisniveau van voorzieningen

• Samenwerken tussen verenigingen

• Een multifunctionele accommodatie



4.Woningbouw in het dorp

Hoe kun je als dorp nu je verenigingsleven, school of maatschappelijke 
accommodatie overeind houden als je niet de mogelijkheid creëert om 
te beschikken over een woning die aansluit op de lokale behoeftes?

1. Inventarisatie behoefte woningbouw.

2. Op basis van behoefte inventarisatie extra woningbouw realiseren.



4.Behouden basisniveau voorzieningen

Ons dorp heeft het geluk dat het op dit moment nog over een breed 
palet aan voorzieningen beschikt. Wij als dorp willen ons er hard voor 
maken om ook in de toekomst nog te kunnen beschikken over deze 
voorzieningen.

1. Behouden basisniveau van voorzieningen (school, 
maatschappelijke accommodatie, horeca gelegenheden, 
sportvoorzieningen, verenigingsleven, supermarkt, 
kinderdagopvang en de kerk)

2. Toekomstbestendige gymzaal

3. Realiseren Huuskamer

4. Vervoer op maat

5. Realiseren evenemententerrein

6. Kunstgras voetbalveld realiseren



4.Samenwerking tussen verenigingen

Op dit moment is een van de grootste krachten in ons dorp het 
verenigingsleven! Er is een diverse en brede hoeveelheid verenigingen 
en een nog veel breder aanbod aan activiteiten.

1. Verenigingsoverleg initiëren

2. Zoektocht nieuwe “bestuursvormen” verenigingen

3. Vrijwilligers



4.Een multifunctionele accommodatie

Onze visie voor het MFA is dat het een voorziening is die voorziet in de 
activiteiten behoefte voor alle inwoners in ons dorp tussen de 0 en 100 
jaar oud. 

1. Haalbaarheidsstudie MFA

2. Realiseren MFA



Activiteiten: woningbouw!

Titel activiteit Doel Mogelijke 

partners

Prioriteit Kartrekker

1. Inventarisatie 

behoefte 

woningbouw

• behoefte nieuwe 

woningen.

(Enquête + recente

cijfers Destion)

• Welke type/soort 

woningen

Destion, 

Verenigingen, 

Hèjje Mojjer

(communicatie) 

en Eelco Basten

Korte termijn // 

najaar 2018

Hèjje Mojjer // 

Eelco Basten

2. Op basis van 

behoefte 

inventarisatie 

extra woningen 

realiseren

• Op basis van behoefte 

extra woningen 

realiseren.

Geïnteresseerde 

inwoners, 

Gemeente en 

Destion.

Lange termijn // 

start activiteiten 

nu. 

Realisatie 

tussen 0 en 3 

jaar

Op basis van 

opgehaalde 

behoefte.



Voorzieningen

Titel Doel Betrokkenen Prioriteit Kartrekker

3. 

Toekomstbe-

stendige

gymzaal

• Behouden gymzaal + 

uitvoeren achterstallig 

onderhoud.

(belangrijk voor school en 

leefbaarheid)

• Investeren in gymzaal 

onderdeel MFA. 

• Stap 1: groot 

onderhoudsplan 

opstellen!

Gemeente, 

Gebruikers, 

verenigingen, 

School, BSO en 

D’n Toomp.

Korte termijn 

// September 

2018

Gemeente

4. 

Verduurzamen 

voorzieningen

• Streven energie neu-

trale accommodaties. 

• Zonnepanelen 

school / Toomp/ MFA,

voetbalclub,

tennisclub.

Heijen, 

gemeente, 

provincie, 

verenigingen, 

School, BSO en 

D’n Toomp.

Middellange 

termijn // 3 

jaar

D’n Toomp / 

Hèjje Mojjer / 

School / 

gemeente / VV 

Heijen / LTC de 

Heikamp



Voorzieningen/sociaal

Titel Doel Betrokkenen Prioriteit Kartrekker

5. 

Zorg in eigen 

dorp

• Opzetten netwerk 

voorzieningen/activiteiten 

O.a. Huuskamer, 

klusteam, teamtoegang, 

dokter / fysio behouden 

voor dorp. 

• Klein beginnen, op 

basis van behoefte 

netwerk vergroten.

Werkgroep 

Huuskamer, 

Hèjje Mojjer, 

KBO, Zij-actief 

en vereniging 

zonnebloem.

Middellange 

termijn // 

binnen 5 jaar

Werkgroep 

Huuskamer

6. Realiseren 

Huuskamer

• Starten Huuskamer. 

Laagdrempelig ontmoe-

tingsactiviteit Heijen.

• Ontmoeten en 

verbinden staat centraal.

Werkgroep 

Huuskamer. 

Hèjje Mojjer, 

KBO, Zij-actief, 

Stichting 

zonnebloem.

Korte termijn 

// eind 2019 

Werkgroep 

Huuskamer



Voorzieningen

Activiteit Doel Betrokkenen Prioriteit Kartrekker

7. Vervoer op 

maat

• Op basis behoefte, 

toegankelijk openbaar 

vervoer op maat.

? Lange termijn 

// 5+ jaar

?

8. Kunstgras 

voetbalveld 

realiseren

• Realiseren openbaar 

kunstgrasvoetbalveld 

multifunctioneel 

(school/verenigingen)

VV Heijen, De 

school, vereni-

gingen,gemeent

e (afdeling 

buitensport)

2020 VV Heijen

9. Realiseren 

evenementen-

terrein

• Toekomstbestendig 

evenemententerrein.

• Denkrichting: 

ontwikkeling openbare 

ruimte, nieuw MFA + 

aanpak parkeerprobleem

? Middellange 

termijn

?

10. Behouden 

kerk

• Behouden van kerk 

voor de kern Heijen.

? Middellange / 

lange termijn

?



Samenwerking!
Activiteit Doel Betrokkenen Prioriteit Kartrekker

11. 

Samenwerking 

VV Heijen en 

LTC de Heikamp

• Toekomstbestendig 

sportpark Heijen. O.a. 

bestuur,  accommodaties, 

vrijwilligers en activiteiten. 

• LTC de 

Heikamp en VV 

Heijen

• Korte 

termijn // is 

reeds 

begonnen

• LTC de 

Heikamp en VV 

Heijen.

12. 

Verenigings-

overleg Heijen

• Verenigingsoverleg 

bestuursniveau: 

afstemming/samenwer-

king

• 2 x per jaaroverleg

• Afstemmen activ.

• Nieuwe samenwer

-kingsvormen

• De 

verenigingen

• Korte 

termijn // 

laatste 

kwartaal 2018 

(oktober) 1ste 

verenigingso-

verleg. 

• Hèjje Mojjer

/ externe 

adviseur

13. Zoektocht 

nieuwe “be-

stuursvormen” 

verenigingen

• Vanuit samenwerking 

zoeken toekomstbesten-

dige bestuursvormen. 

• De 

verenigingen

• Middellan-

ge /lange 

termijn 

• Op basis van 

uitkomst vereni-

gingsoverleg

14. Vrijwilligers • Toekomstbestendige 

inzet vrijwilliger realiseren.

• Toekomst: vrijwilligers 

die al onze activiteiten 

mogelijk maken?

• Verenigin-

gen en activi-

teiten, groepen.

• Middellan-

ge termijn +-

2020 (op basis 

van vereni-

gingsoverleg)

• Op basis van 

verenigingsover-

leg



Multifunctionele accommodatie

Activiteit Doel Betrokkenen Prioriteit Kartrekker

15. 

Haalbaarheids-

studie MFA

• In samenspraak 

haalbaarheidsonderzoek 

toekomstbestendige MFA. 

O.a. gebied gebruikers, 

samenwerking, financiën 

en beheer.

• Verzoek aan gem. 

om een externe adviseur.

• Verenigingen/g

ebruikers, D’n

Toomp, School, 

BSO Gemeente en 

Destion.

• Korte 

termijn // vanaf 

september -

oktober2018

• Hèjje

Mojjer, gemeen-

te en externe 

adviseur

16. Realiseren 

MFA

• Op basis van 

haalbaarheidsstudie MFA 

realiseren.

• Gemeente, 

woningbouw, 

verenigingen, 

inwoners,  BSO, 

School en Destion.

• Middellange 

// binnen 3 jaar

• Te bepalen 

op basis van 

resultaten 

haalbaarheids-

onderzoek

17. Aanpakken 

parkeerproble-

matiek

• Aanpakken van 

verkeersprobleem D’n

Toomp / School.

• Herinrichten open-

bare ruimte in combinatie 

met nieuw MFA.

• Te bepalen op 

basis van uitwer-

king haalbaarheids-

studie

• Korte 

termijn // 

binnen 3 jaar

• ?



Ondersteuning

Activiteit Doel Betrokkenen Prioriteit Kartrekker

18. 

Ondersteuning 

uitvoering 

activiteiten 

voorzieningen-

plan

• Als dorp behoefte aan 

tijdelijke 

ondersteuning bij 

opzetten en uitwerken 

activiteiten 

voorzieningenplan. 

Concreet maken!

• Werkgroep: 

ondersteuning door 

Michael Verheijen

Gemeente Korte termijn / 

begin 

september

Hèjje Mojjer / 

aanspreekpunt 

gemeente 



4.Presentatie Eelco Basten

* Plan MFA

* Combineren met oude wens: 

parkeergelegenheden bij d’n Toomp en school

: mensen nodig!



4...Toevoeging

a. Heisa 

Voorzieningen:

• Middenstand
• Troefmarkt
• Rijwielhandel Coenders

• Horecagelegenheden

• Wat kunnen we zelf doen om deze te behouden?!

En leuke activiteiten door het jaar?

• Kermis?

• Promotiegroep?

• Oranjecomité!

c. Website: back up nodig! 

ook berichten, foto’s

d. ROC/Brem

e. Ommetjes

f.    Promotiegroep: mensen nodig!



Werkgroep Voorzieningenplan: bedankt!!

Huuskamer
werkgroep 
Heijen 

Gemeenschapshuis 
D’n ToompHarry 

Brons

http://www.fanfare-emm.nl/
https://www.deheggerank.nl/
https://www.vkkl.nl/
https://www.zonnebloem.nl/
https://www.zijactieflimburg.nl/


4Reactie gemeente….

• Voorzieningenplan 

• Medewerking plan

• MFA – school, d’n Toomp, gymzaal,

parkeerproblemen



Korte pauze



Zonnepark Kronos

Gesprek met Laurens van Ochten |Project Manager | Kronos Solar Projects
GmbH

* Kronos april/mei 2018 Gennep benaderd. Had een zeer geschikte locatie gevonden, 
was ook beschikbaar (eigendom van twee agrariërs)

• Terrein Beekweg qua afstand zeer geschikt. Bekabeling station Gennep langs snelweg.

• Kronos neemt snel actie. Is een groot bedrijf met projecten Duitsland, Engeland, 
Nederland. Deelbedrijven van Kronos doet vergunningen, ander deel subsidies, 
uitvoering weer ander bedrijf.

• Noord-Limburg (Gennep) en andere zuidelijke provincies bieden nog veel 
mogelijkheden. Groningen, Friesland en Drenthe zijn al verzadigd m.b.t. zonneparken.

• Aanvrager is Kronos, beoordelaar is gemeente. Zie ook ‘Ruimtelijke onderbouwing’ 
(opgesteld in overleg met gemeente en Gelders Genootschap) en ‘Zonnepark Heijen 
toelichting’. Gemeente akkoord in juni. 

• Andere delen van gemeente Gennep zouden ten oosten van Gennep kunnen liggen. 
Afstand te groot. (Mogelijke ontsluitingsafstand is gerelateerd aan het aantal ha.)

• Kansenkaart/beleid gemeente Gennep !?

• Terrein Beekweg is echter deels uitsluitingsgebied (vanwege het Langeven) en deels 
zoekgebied (beekdal en velden). Sluit ook aan bij Maasduinen.



Beleid gemeente

• Kronos omgevingsvergunning aangevraagd voor 25 jaar om af te wijken van 
bestemmingsplan. (Van agrarische bestemming naar agrarisch met zonnepanelen -
niet industriebestemming.)

• HM wil garantie van gemeente dat in 2022 wordt beschreven dat de bestemming 
ook agrarisch blijft, geen industriebestemming. 

• Zienswijze  HM naar college m.b.t. beleid en bestemming.  (Zie website) Reactie 
College: 

1. College zal dragende motivering moeten geven waarom onderhavig zonnepark 
geen inbreuk maakt op bestaand planologisch regime;

2. M.b.t. garantiebestemming: “Dergelijke garantie niet in lijn met omgevings-
rechterlijke taak gemeente. Toekomstige bestemmingswijzigingen zullen moeten 
voldoen aan goede ruimtelijke ordening/voldoende garantie op een aanvaardbaar 
woon- en leefklimaat....”)

• Gemeente 24 sept. Verklaring van geen bezwaar.

• Kronos: okt. vergunning, dec./feb. uitsluitsel - bouw geëffectueerd in 2019/2020

• Gennep ontvangt leges 

• Heijen???



4Wat kan Kronos 
voor Heijen betekenen?

Doel Kronos: ‘Tegemoetkoming’ en gedragenheid van dorp.

•Postcoderoos n.v.t. (Kronos: “Omringende postcodes/woningen te gering”);
* Speurwerk Edwin: Postcoderoos geldt voor alle postcodes met 6598, dus groot 
gebied! 
Leden van een coöperatie of VvE (gezamenlijk eigenaar van productie-installatie 
en wonend in postcoderoosgebied) recht op een verlaagd tarief (korting) energie-
belasting (regeling Verlaagd Tarief).

•Aandelen (5-6% rend., meer risico) voor inwoners, uitgeschreven door KSNL; 

•Obligaties (4% rend. minder risico) bv. 5 jaren uitzetten;

•Aanbod donatie zonnepanelen maatschappelijke organisaties bv. d’n Toomp,  
sportkantines;

•Realisatie van project bv. speeltuin, eigen idee HM (ondersteuning van NMF of 
gemeente);

•Collectieve inkoop zonnepanelen via energie coöperatie (zelf op te richten!) 
bv. ‘Hèjje Mojjer energie’. (Zie BE-power Venray, of Lochem energie);

•Andere ideeën? ……………………………………………..? 

Laurens van Ochten wil deze opties in een vergadering met inwoners bespreken.

a

.



Even glasvezel…

• Hoeveel mensen denken om in te stappen?

• Providers kunnen wat betekenen i.g.v. een collectief. Rol HM?

• Of ieder zelf laten kiezen?

• Twee of drie providers uitnodigen?
• Collectieve korting voor deelnemer?

• Of extra middelen voor een vereniging naar keuze?



Providers
Contractduur 1jr 1jr 1jr 1jr 1jr
opzegbaar p mnd p mnd p mnd p mnd p mnd

Alles in 1 - - € 54,95 250Mb - -
Alles in 1 € 57,00 500 Mb € 59,50 500 Mb € 64,95 500Mb € 56,00 500Mb -
Alles in 1 € 64,00 1000 Mb € 67,00 1000Mb € 74,95 800Mb € 61,00 1000Mb € 57,95 1000Mb 
Internet+ bellen - - - - € 42,00 1000Mb 

Internet

Kosten eenmalig € 0,00 € 0,00
*
1

nee € 45 € 25,00

Aanlegkosten 
€ 0 optie € 15 per 

kwartier
€ 0 (€ 55 per uur) € 35,00 optie 

€ 0 (€ 13,75 per 
kwartier) 

€ 0 (€ 55 per 
uur) 

Router € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
draadloos ja ja ja ja ja 
250 Mb - - - - -
500Mb € 40,00 € 42,50 € 44,95 € 42,50 -
1000Mb/ 800 Mb € 47,00 € 50,00 € 49,95 € 47,50 € 39,00

TV 
Kosten eenmalig € 0,00 €25,00 (p kastje) € 0,00 € 0,00 € 0,00
Kosten 
maandelijks 

€ 15 (Int. TV)
€15(basis)/€20 

(ent.)
*
2

incl
€ 11,50 

(basispakket)
incl

extra kastje 
maandelijks 

€ 4,00 € 5,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00

kanalen
> 100

72 (basis) / 110 
(ent.)

74 90+ 78 / 106 

Foxsport
€ 10,00

incl. (FS int. €9,95 
p.m.)

€ 0,00 €10,00  ** incl

Ziggo Sport €15,00  **
plus  pakket

€ 5,00 € 5,00 (= ent.) € 9,95 €10,00  **
Ent. HD €6,00 

extra 
Filmnet  en/of 
Film 1

€ 10,00 € 15,00 € 14,95 € 10,00 incl Ent. HD 

TV App € 9,50 incl. incl incl incl



Providers
ProviderA

Interactievediensten

Kosten eenmalig € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15,00 € 0,00
Kosten 
maandelijks 

ja (met int. TV) incl incl
incl

ja

opnemen ja  (met int. TV) ja ja, bij 500 en 800 ja
terug kijken ja  (met int. TV) ja ja € 4,50 p. maand ja
Pauze tv ja  (met int. TV) ja ja ja
Telefoon 
Kosten 
maandelijks 

€ 2,00 € 2,00 € 0,00 € 2,00 € 2,50

p/min  NL + EU € 0,06 € 0,11 NL € 0,05 /min NL € 0,06 /min 0,07 ct/min
dag/weekend nvt nvt ja €5 *2 / €15 *3 -
onbeperkt bellen nvt € 12,50 € 12,50 nee € 7,50

EU tarief o.b.v. zone tarief o.b.v. zone tarief o.b.v. zone tarief o.b.v. zone
betaald obv 

zones 
standaard 
nummers

1 1 1 1 1

optie extra 
nummers

onbeperkt 4 nee 1 onbeperkt

kosten extra 
nummer

€2,00 per maand €2,00 per maand €2,00 per maand €5,00 per maand €2,50 per maand

Borg € 47,00 € 0,00 € 40,00 € 50,00 € 50,00

bekabeling UTP UTP UTP COAX of UTP UTP 



Afsluiting!

Dank voor uw aandacht en inbreng!!


