[Typ hier]

Vereniging BuurtBestuurt
Hedikhuizen

Beste Dorpsgenoten,
de oproep, eind vorig jaar, om met goede ideeën te komen voor de besteding van een flink
subsidiebedrag heeft heel wat mensen aan het denken gezet. Er zijn volop creatieve inzendingen
binnengekomen, onder anderen over verfraaiingen en verbeteringen in het dorp, over
(verkeers)veiligheid en over nieuwe voorzieningen.
Op de volgende pagina’s vind je een lijst met een samenvatting van de ingediende voorstellen. De
volledige teksten van de plannen van de indieners zijn terug te vinden op de website
www.hedikhuizen.nl,
Zoals al eerder is aangekondigd kunnen alle dorpsbewoners meebeslissen over de uiteindelijke
besteding van het geld. Tot 1 februari kun je je voorkeur uitspreken via onderstaande voorkeurslijst.
Dat gaat als volgt: je mag 5 punten toekennen aan het beste idee van jouw keuze, 4 punten aan je
volgende keuze, en zo verder met 3 punten, 2 punten en 1 punt. Per adres kan er 1 voorkeurslijst
worden ingediend, er kunnen dus per huishouden totaal 15 punten worden vergeven.
Wij ontvangen de inzendingen, rekenen de gegeven punten toe aan de betreffende ideeën en maken
bekend welke plannen de meeste punten hebben gescoord, en dus met voorkeur moeten worden
uitgevoerd.
Afhankelijk van de uitkomst van de stemming moet bekeken worden hoe we daarna verder gaan. In
ieder geval sturen we de voorkeurslijst naar de gemeente Heusden, zodat zij al een idee krijgen over
de mogelijke besteding van het budget. We houden je op de hoogte.
Voor het indienen van je voorkeuren kun je onderstaande strook invullen, waarbij je de nummers van
de ideeën op de volgende pagina’s aanhoudt. Stop dit briefje voor 1 februari in de brievenbus van
Lambertusstraat 4 of Oude Schoolstraat 20. Je kunt ook de verdeling van je punten (op dezelfde
manier als hieronder staat aangegeven) per e-mail opsturen naar buurtbestuurt@hedikhuizen.nl.
Voorkeurslijst
Ik geef 5 punten aan idee nummer……..,
4 punten aan idee nummer……..
3 punten aan idee nummer……..
2 punten aan idee nummer……..
en 1 punt aan idee nummer…….
Naam:………………………………
Met vriendelijke groet,
Interim bestuur BuurtBestuurt Hedikhuizen
Hans Meulenbeld, Dop Jooren
Met medewerking van Muriel Aspin en Melanie Segers

1

Adres……………………………

Vereniging BuurtBestuurt
Hedikhuizen
Samenvatting van de ingediende ideeën
*de volledige teksten van alle ingediende teksten (vaak met enige onderbouwing)
zijn opgenomen in een document dat te vinden is op www.hedikhuizen.nl.

1.

Elke voordeur in Hedikhuizen krijgt een zon-aandeel in het Pomodori Zon-opWater project twv € 250,-.

2.

Heruitgaven van het boek ‘Weerbaar en Weerbarstig’, wandelen door 1000
jaar Hedikhuizen. Elke voordeur krijgt een exemplaar van deze tweede druk.

3.

Mooie grote plantenbakken op de Lambertusstraat als snelheidsbeperkende
maatregel.

4.

Snelheidsremmers ook in geasfalteerd deel Lambertusstraat in verband met
de veiligheid van de fietsers, waaronder onze (school)jeugd.

5.

Plaatsen van veiligheidscamera’s op strategische plaatsen in ons dorp.

6.

Een wekelijkse pizzakar of melkboer in het dorp.

7.

Een kabelbaan in de speeltuin.

8.

Tegemoetkoming in de huisgebonden aansluitkosten van een warmtenet,
bijvoorbeeld voor de warmtewisselaar die de CV-ketel vervangt.

9.

Hanging baskets: bloembakken gevuld met zomerbloemen die gemonteerd
worden aan lantaarnpalen.

10.

Een volledig ingerichte zeecontainer of een kraam, verkoopwagen of iets
dergelijks als mobiel dorpspaleis.

11.

Het volledige bedrag niet uitgeven, maar teruggeven aan de gemeente, omdat
Hedikhuizen het niet nodig lijkt te hebben.

12.

Extra zitbanken op een aantal logische plekken in het dorp, waaronder een
bankje op de hoek/kruising van de Hoge Maasdijk met de Buitenwaardenweg.

13.

Onder de komborden aanbrengen borden met de tekst Hékese.

14.

Aanplant extra laanbomen en beukenhagen op logische plekken langs de
diverse straten van het dorp.

15.

Verbeteren klinkerbestrating, eigenlijk ook taak van de gemeente.

16.

Aanbrengen obstakels voor langs de bermen om kapotrijden ervan te
voorkomen in de winter, denk hierbij aan stalen bollen in de berm.
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17.

Verbod groot landbouwverkeer en vrachtauto's steenfabriek door het dorp om
schade aan de nieuwe voorzieningen te voorkomen.

18.

Bijenhotels op strategische plaatsen.

19.

Meer vogelnestjes in de laanbomen langs de straten.

20.

Betere bewegwijzering.

21.

Benutting van de ruimte van de Leerfabriek middels knipkaarten waarmee
clubs, verenigingen en bewoners hun gebruik kunnen afrekenen.

22.

Overbodige verkeersborden verwijderen of concentreren.

23.

Aankoop van de speeltuin en daarbij vastleggen dat het terrein gedurende een
zeer lange periode het huidige openbare karakter behoudt, dat het dorpshart
open blijft en dat er daar dus geen bebouwing mag plaatsvinden.

24.

Aanleg van enkele verharde publieke parkeerplaatsen op strategische locaties
in en om het dorp. Mogelijk kan 1 daarvan voorzien worden van een publieke
laadpaal voor auto’s/fietsen.

25.

Enkele passeerstroken langs de Ophovenseweg ivm. de geringe wegbreedte
en de slechte bermen.

26.

Beslist geen drempel of plateau op of nabij de kruising bij de speeltuin (te veel
trillingen), maar een visuele aanduiding middels belijning of afwijkende
bestrating.

27.

Samen met de gemeente nagaan of er andere mogelijkheden zijn om snelheid
uit het verkeer te halen dan met drempels, plateau’s of bloembakken.

28.

Een bedrag reserveren voor verbetering van de kwaliteit van het klinkerstraatwerk, boven op het bedrag wat de gemeente daaraan besteedt.

29.

Plaatsing van bewegwijzering op de kruising bij de speeltuin.

30.

Snelheidsremmers en bovendien twee flitspalen in de Lambertusstraat.

31.

Wilde bloemen in de bermen, stroken vrij houden waar de boeren het land op
kunnen.

32.

Een gemeenschappelijke moestuin met dorpskas. Daarvoor een centraal
gelegen stuk land huren.

33.

Een ommetje door middel van een doorsteek vanaf het Fort naar de
Ophovenseweg, langs bestaande sloten.
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34.

Nieuwe bestrating waar nu de slecht onderhouden klinkerbestrating ligt.
Zorgen dat ouderen, rolstoelers en rollators ook zonder grote risico’s de straat
op kunnen.

35.

Beter onderhoud van de bermen in de woonstraten.

36.

Aanschaf Victorveilig (gele plastic aandachtspop) voor gezinnen met kinderen.

37.

Permanente plaatsing actieve snelheidsindicatoren (smiley’s).

38.

Kerstversiering meer gespreid door het dorp in plaats van concentratie in de
speeltuin.

39.

Meer bomen, zowel in de publieke ruimte als in de particuliere tuinen. Elk
adres krijgt een boom.

40.

Borden met foto’s van oude aanzichten in Hedikhuizen. Daarbij ook QR-codes
met een link naar een webpagina met verdere info.

41.

Een pluktuin met bloemen en fruit aanleggen, met een bankje, picknicktafel en
kraampje.

42.

Wilde bloemen in de bermen, als bijenspoor en snelweg voor insecten.

43.

Het bedrag van 80.000 euro kan ook een goede aanzet zijn voor een project
als “Herenboeren” in Boxtel. Zie hun website: Herenboeren.nl.

44.

Plantenbakken in de bermen. Bewoners die een bak nabij hun huis willen,
adopteren en beheren de bak en de planten.

45.

Uitbreiden evenementen uitrusting met oa. kachels, feestverlichting,
aanhanger, geluidsinstallatie.

46.

Plaatsen mooie grote lindeboom met bankjes eronder op 'drielandenpunt'
ofwel de driesprong van fietspaden op de dijk nabij de Maas.

47.

Walking Dinners: er worden een aantal groepjes van bijv. 4 personen
samengesteld. Bij toerbeurt maken die zelf een gerecht klaar, en circulerend
worden de gerechten bij steeds andere mensen gegeten.

48.

Aanleg van een snelheidsremmer in de Lambertusstraat ter hoogte van
huisnummer 7a, onder de lichtmast. Bij voorkeur een as-verspringing, waarbij
voertuigen moeten afwijken van de rechte lijn.
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