Aan de bewoners van de Lambertusstraat (kruising-coupure)
Aan alle geïnteresseerden vanuit Hedikhuizen

Van

Datum

Bert van Dinter (Dorpsvereniging Hedikhuizen) en Eugene Kuis (Buurt
Bestuurt Hedikhuizen
4 februari 2017

Op zondag 2 april organiseert de gemeente Heusden de Dromen-Doen-Heusden dag.
Hierbij is het de bedoeling dat iedere kern (er zijn er 11) iets in elkaar zet en dat bewoners
uit de gemeente Heusden rond kunnen gaan met georganiseerd busvervoer, dan wel op
eigen gelegenheid de elf kernen kunnen bezoeken.
De gemeente Heusden zal het busvervoer regelen via een hop-on / hop-off concept. Het
bezoeken van de dorpskernen wordt gezien als een soort van 11 kernen tocht.
Voor de toekomst wil de gemeente de Dromen-doen-Heusden dag laten groeien, waarbij
kortgezegd: de inwoners de inhoud bepalen en de gemeente de vorm. De gemeente
faciliteert het evenement.
1.1 Eerste aanzet
Tijdens de informatieavond van 21 september heeft de gemeente Heusden een inleiding
gegeven en gevraagd of de kernen bereid zijn om iets te organiseren. Vanuit Hedikhuizen
hebben we (Bert, Eugene en Dop) daarop positief gereageerd. Op 4 oktober heeft vervolgens een brainstorm plaatsgevonden met de Dorpsvereniging en Buurt Bestuurt (Ria, Bert,
Eugene, Dop en Arthur), waarbij als thema het motto van Hedikhuizen (coupure monument) ‘Weerbaar & Weerbarstig’ centraal stond.
Tijdens de brainstorm hebben we aan het motto de term ‘Water’ toegevoegd/vastgekoppeld. Zowel vanuit historisch perspectief (weerbaar, weerbarstig met
water), als in de huidige, als naar de toekomst toe. Diverse plannen en voorstellen zijn de
revue gepasseerd. Uiteindelijke heeft het volgende plan de voorkeur.

1.2 Hoofdlijnen plan

Plan:
Sluiten coupure onder het motto ‘Weerbaar en Weerbarstig met Water’.

Ons idee is om de coupure in de dijk sluiten. Dit heeft te maken met de strijd tegen het
water, waar Hedikhuizen al honderden jaren tegen knokt. Als oudste kern binnen de
huidige gemeente Heusden is Hedikhuizen altijd aan deze strijd verbonden geweest, zowel
voor als na het ontstaan van de Bergsche Maas.
Hierbij hebben wij als doelstelling om rondom de sluiting van de coupure, de bezoekers op
2 april te informeren over het nut van de dijk (historisch), dijkdoorbraken (zoals Haarsteegse wiel), en de aanwezigheid van het Fort en de Inundatiesluis (Rijksmonument) t.b.v. de
verdediging van het oude Heusden.
Daarnaast willen wij ook informatie verstrekken over de toekomst mbt de nieuwe waterprojecten, zoals project Howabo rondom den Bosch, de werkzaamheden van het Waterschap en het project Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat waarin mogelijk (een deel
van) de Gelrese waard aan de uiterwaarden worden teruggegeven.
1.3 Afbakening in plaats en tijd.
De uitvoering van het plan vindt plaats op de Lambertusstraat tussen de kruising en de
coupure. De activiteiten vinden plaats binnen het tijdskader wat door de gemeente is
afgegeven (op zondag 2 april tussen 12.00 – 16:00 uur). De activiteiten inclusief voorbereiding zullen plaatsvinden tussen 9:00 – 16:00 uur, met daarna een afrondende activiteit voor
de organisatie en iedereen uit Hedikhuizen tussen 16:30 – 19:00 uur (organisatie door
Dorpsvereniging/Buurt Bestuurt).
Aan het einde van zondag 2 april (+/- 20:00 uur) dient de weg weer open te zijn gesteld,
d.w.z. de coupure is weer open en tenten en dergelijke zijn opgeruimd.
1.4 Opzet activiteiten
Tijdens de uitvoering is de inrichting van de Lambertusstraat tussen kruising en coupure als
volgt:
1. Bij de kruising wordt de Lambertusstraat afgezet met hekken
2. Bij de kruising staat een ontvangstent (welkom met thee/koffie), dwars op de straat
gezet.

4 januari 2017 | Pagina 2/3

3. In de Lambertusstraat (vanaf de ontvangsttent) staat vervolgens 4 tenten (aan de
rechterzijde, gezien vanaf de kruising) voor de presentaties, ontmoetingen en informatie.
4. Elke tent is ingericht met minimaal twee biersets, een sta-tafel en audio/visuele middelen tbv presenteren, daarnaast kunnen er informatieborden worden geplaatst.
5. Inrichting tenten (maat: 4x8 meter en nummering vanaf kruising oplopend naar coupure):
• Tent 1: ontvangsttent voor welkom met koffie/thee
• Tent 2: historisch perspectief met twee doorlopende presentatie
• Tent 3: huidig perspectief met HOWABO, info borden en presentatie
• Tent 4: Waterschap (eigen informatie van de organisatie)
• Tent 5: toekomstig perspectief: o.a. Ruimte voor Rivieren
6. De tenten staan tot aan de verkeer-remmende maatregel in de Lambertusstraat
7. Achter de verkeersdrempel staan 2 voertuigen van de genie, waarvan één voertuig
actief is om de coupure te sluiten en weer te openen. De afsluiting gebeurt met de stalen schotten van het Waterschap.
8. In de buurt van de coupure komt een toiletwagen, met 3 dixies
9. De dijk bij het monument wordt toegankelijk gemaakt om de coupure en de omgeving
te bekijken.
10. Er is in Hedikhuizen niets te verkrijgen, daarom zal bij de kruising een snackwagen
komen te staan. Veel mensen zullen rond lunchtijd (tussen 12:00 – 16:00 uur) komen.
De snackwagen zal voor eigen rekening draaien. De snackwagen blijft aanwezig tijdens
de afsluitende activiteit.
1.5 Samenwerkingpartners
Naast de gemeente Heusden (opdrachtgever) wordt samengewerkt met het Waterschap
Aa&Maas, Defensie (Genie vanuit Hedel/Crevecoeur) en (mogelijk) Rijkswaterstaat en/of de
Provincie Noord-Brabant (Ruimte voor Rivieren).
1.6 Organisatie
De organisatie en uitvoering ligt bij de gemeenschap Hedikhuizen, met name de Dorpsvereniging Hedikhuizen en Buurt Bestuurt Hedikhuizen. In persoon zijn dat momenteel: Bert
van Dinter, Eugene Kuis, Dop Jooren, Ria Kimenai, Theo van Beijnen, Arthur Kruijtzer, Ad
Hartjes en iedereen die zich geroepen voelt om iets doen.
Voor de gemeente Heusden zijn Bert en Eugene voorlopig de aanspreekpunten namens de
gemeenschap Hedikhuizen.
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