
 

 

M E M O   R A A D 

 

 

Aan:  de leden van de raad  

Van: college van Heusden i.s.m. Buurt Bestuurt Hedikhuizen 

Datum: 15 augustus 2017 

Onderwerp: voortgang burgerbegroting Hedikhuizen 

Doel: informeren 

Aanleiding: informatie (algemeen) 

Aard informatie: openbaar 

  

 

Aanleiding 

Op 28 maart 2017 stemde de raad in met de notitie van Buurt Bestuurt Hedikhuizen over de 

'Burgerbegroting Hedikhuizen'. Daarbij kregen wij de opdracht om binnen de genoemde kaders, zoals 

opgenomen in de notitie, en in samenwerking met Buurt Bestuurt Hedikhuizen, de 'Burgerbegroting 

Hedikhuizen' op te stellen. Met dit memo informeren wij u over de gehanteerde aanpak en over de 

voortgang van deze burgerbegroting. 

 

Informatie 

 

Enquête 

Buurt Bestuurt Hedikhuizen was vooruitlopend op het raadsbesluit al zeer voortvarend aan de slag 

gegaan met het bevragen van alle 110 huishoudens in het dorp. Dit hebben zij gedaan door middel 

van een enquête die huis aan huis is opgehaald. Hierbij is extra aandacht geschonken aan mensen 

die vragen hadden en/of voor wie sommige vragen uit de enquête onduidelijk waren. Uiteindelijk heeft 

ruim 68% van alle huishoudens gereageerd op de uitvraag. Met behulp van de verzamelde uitkomsten 

heeft Buurt Bestuurt Hedikhuizen een aantal kernthema’s geïdentificeerd. Deze kernthema’s zijn 

opgenomen in een zogenaamd ‘Plan de Campagne’; de visie van Hedikhuizen op hun dorp in 2025. 

De thema’s zijn vervolgens tijdens twee bewonersavonden weer besproken met de inwoners.  

 

Resultaat enquête 

Het resultaat van de uitvraag is dat men in Hedikhuizen woont vanwege de rust, het groen, de ruimte 

en de vrijheid. De sociale omgeving, het dorpse karakter en de gemeenschapszin vinden inwoners 

van groot belang. Het voorzieningenniveau kan daarentegen beter. Concrete voorbeelden hiervan zijn 

onder meer de behoefte aan een voorziening voor ontmoeting en fatsoenlijk onderhouden wegen. Bij 

de opwaardering van voorzieningen gaat de aandacht in Hedikhuizen sterk uit naar de sociale cohesie 

en gemeenschapszin, duurzaamheidsaspecten en de veiligheid (van wandelaar en fietser).  

 

Gegeven de enquêteresultaten is Buurt Bestuurt Hedikhuizen van mening dat alle inspanningen, die 

zowel zij als externen (waaronder de gemeente) in de toekomst leveren, op de een of andere wijze 

moeten bijdragen aan de realisatie van de in de conclusies beschreven doelstellingen. 

 

Buurt Bestuurt Hedikhuizen werkt continu aan draagvlak, betrokkenheid en zichtbaarheid, ook voor  

de legitimiteit van haar eigen handelen. Daarom heeft zij op meerdere momenten actief afstemming 

gezocht met de inwoners van het dorp.  

 

Uitsplitsen begroting 

Gelijktijdig met het inventariseren van ervaringen en inbreng uit het dorp voor het ‘Plan de Campagne’, 

hebben medewerkers van de gemeente, in samenspraak met Buurt Bestuurt Hedikhuizen, de 

verschillende posten uit de gemeentebegroting in beeld gebracht die aan Hedikhuizen kunnen worden 

gerelateerd. Het doel van deze exercitie was het verkrijgen van inzicht in taken die door een 

gemeente worden uitgevoerd en de bedragen die hieraan gekoppeld zijn. Een exercitie die overigens 



 

 

om enige improvisatie vroeg omdat de gemeentebegroting geen kerngewijze opbouw kent. Mede op 

basis van gesprekken met  verschillende medewerkers zijn begrotingsposten geïdentificeerd die in het 

kader van een burgerbegroting beïnvloedbaar zijn, al naar gelang de behoeften van inwoners. Over 

het algemeen zijn dit begrotingsposten die gaan over de openbare ruimte en het sociaal domein.  

 

Werkwijze en ervaringen 

Bij het in kaart brengen van posten voor een burgerbegroting zijn we tegen diverse zaken aangelopen. 

Zoals al aangegeven was het nodig om een ‘Hedikhuizense component’ uit de gemeentebegroting te 

halen. Voor de hand liggende verdeelsleutels als bewonersaantal of oppervlakte, bleken hiervoor 

onvoldoende te zijn. De oplossing lag in het hanteren van verschillende kengetallen voor de 

verschillende begrotingsposten. Zo zijn voor de begrotingsposten die de openbare ruimte betreffen, 

percentages groen en verharding in Hedikhuizen gebruikt terwijl voor de posten uit het sociale domein 

het inwoneraantal als verdeelsleutel is gehanteerd. 

 

Vanuit de enquête ligt de focus van Hedikhuizen vooral op de openbare ruimte. In samenspraak met 

Buurt Bestuurt Hedikhuizen zijn daarom met het oog op de mogelijke burgerbegroting juist posten 

opgenomen die de openbare ruimte betreffen. Dit betekent dat er voor Hedikhuizen een totaalbedrag 

van circa € 52.000 uit de gemeentebegroting is gedestilleerd, opgebouwd uit meerdere kleine 

budgetten. De beperkte omvang van dit totaalbedrag geeft Hedikhuizen weinig ‘schuifruimte’. Kortom, 

de keuzeruimte voor Hedikhuizen om, naar eigen behoefte en inzichten, de door de gemeente 

gereserveerde gelden voor een bepaalde activiteit in te zetten voor een ander onderwerp, is gering. Er 

resteert doorgaans onvoldoende geld om bijvoorbeeld een (deel van een) straat te herstraten. Een 

andere optie om gelden te sparen, biedt met een dergelijk totaalbedrag weinig soelaas. Dit betekent 

namelijk dat er langdurig gespaard moet worden waardoor onderhoud op andere gebieden gedurende 

die periode niet kan worden uitgevoerd. In dat geval wordt niet meer voldaan aan een van de gestelde 

kaders, namelijk dat van ‘heel en veilig’. 

 

Voorgestelde aanpak 

Samen met Buurt Bestuurt Hedikhuizen hebben we moeten concluderen dat het voor een aantal 

onderwerpen, zoals het regulier vervangen van bestrating, meer resultaat biedt als zij van meet af aan 

aanschuiven bij de planvorming voor het vervangen van het wegdek. Op dat moment kan men op 

basis van de uitgangspunten uit de enquête toetsen of (de wijze van) uitvoering bijdraagt aan de 

doelstellingen en dus op inhoud sturing geven aan de gemeentelijke inzet.  

 

Buurt Bestuurt Hedikhuizen heeft bij het uitsplitsen van de begroting ook aangegeven het 

Hedikhuizens aandeel in bijvoorbeeld subsidies aan instellingen op het gebied van welzijn, cultuur en 

sport te willen benutten. Natuurlijk is dit mogelijk, zij het dat dit niet met onmiddellijke ingang kan 

vanwege de lopende subsidieafspraken. In de praktijk betekent dit bovendien dat inwoners van 

Hedikhuizen dan geen gebruik meer kunnen maken van de betreffende gesubsidieerde 

voorzieningen, of hiervoor een hogere bijdrage gaan betalen. Buurt Bestuurt Hedikhuizen heeft zich 

daarom als doel gesteld om met relevante gesubsidieerde instellingen in gesprek te gaan over het 

aanbod en de vertaling naar Hedikhuizen. 

 

Vanuit Hedikhuizen ziet men geen directe rol voor zichzelf weggelegd in het domein van de zorg. Bij 

het doornemen van de begroting is er daarom voor gekozen om deze budgetten niet te betrekken in 

het proces voor de burgerbegroting. Ze maken dan ook geen onderdeel van het totaalbedrag uit. 

 

In het raadsbesluit van 28 maart 2017 wordt nadrukkelijk aangegeven ruimte te bieden voor het ‘Right 

to challenge’ en daarmee inwoners de mogelijkheid te bieden om gemeentelijke (of door de gemeente 

ingekochte) werkzaamheden over te nemen. Tijdens de gehouden gesprekken bleek dat met name bij 

het onderhoud van het openbaar groen mogelijkheden liggen. Door zelf taken uit te voeren kan men 

geld besparen dat vervolgens voor andere activiteiten kan worden ingezet. Voorafgaand aan het 

proces Burgerbegroting hebben Buurt Bestuurt Hedikhuizen en de gemeentelijke buitendienst 



 

 

afspraken met elkaar gemaakt over het onderhoud. Mede vanwege de continuïteit houdt Buurt 

Bestuurt Hedikhuizen hieraan graag vast.  

 

Conclusie 

Het proces, om met inwoners te praten over de gemeentebegroting en elkaar inzicht te geven in wat 

er precies gedaan wordt voor het geld, is als positief ervaren. Hierbij bleek dat de activiteiten uit de 

gemeentelijkbegroting zich voor Hedikhuizen vrijwel uitsluitend richten op het in stand houden van de 

bestaande situatie. Er is daardoor weinig tot geen ruimte om te schuiven met middelen zonder directe 

gevolgen voor andere activiteiten waardoor situaties niet meer als ‘heel en veilig kunnen worden 

gelabeld. Daarnaast heeft Buurt Bestuurt Hedikhuizen met de enquête, die als erg waardevol wordt 

beschouwd, een aantal wensen opgehaald die om een investering vragen. Een investering die niet 

binnen het relatief beperkte bedrag van de geïnventariseerde budgetten voor een burgerbegroting 

past. Buurt Bestuurt Hedikhuizen geeft in de informatievergadering Bestuur en Beheer graag een 

toelichting op het ‘Plan de Campagne’ dat als bijlage bij dit memo is gevoegd. Daarna wordt samen 

met Buurt Bestuurt Hedikhuizen bekeken hoe het traject richting 2025 kan worden vormgegeven. 
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1. Hedikhuizen toen en nu 

1.1 Hedikhuizen ontstaan en historie 

In beschreven vorm komt de plaatsnaam Hedikhuizen, toe geschreven als 

Hittinchusen, voor het eerst voor op een schenkingsoorkonde uit 997. Men mag 

daaruit afleiden dat het dorp toen al langer als een wat groter bewoond en dus 

ontgonnen gebied bestond. Geografisch is het ontstaan van het dorp goed te 

verklaren. Veel van de vroegste nederzettingen in ons zeer vlakke land 

ontstonden op verhogingen aan waterwegen. Rivieren waren destijds –overigens 

net als tegenwoordig weer- transportwegen bij uitstek. De maas, waar 

Hedikhuizen altijd aan heeft gelegen was een zeer kronkelende waterweg, gevoed 

door regenwater uit zuidelijke contreien Frankrijk en België. Er ontstonden hoger 

gelegen stroomruggen en op zo’n stroomrug is Hedikhuizen ontstaan. 

Kenmerkend is dat het land meestal in naast elkaar gelegen stroken werd 

ontgonnen. Op die manier ontstond er een lint van aan elkaar grenzende stukken 

grond, vaak met een huisje erop. Deze manier van ontginnen had ook alles met de 

afwatering te maken. 

 

1.2 Hedikhuizen in het heden  

Wij realiseren ons vaak nauwelijks dat ons dorp en omringend landschap al meer dan 1000 jaar door mensen wordt bewoond en bewerkt. Ook realiseren 

we ons vaak onvoldoende dat er nog heel veel van het landschap en de bewoning authentiek is. De kenmerkende zeer oude Hoge Maasdijk aan het oosten 

dateert van 1272. De nieuwe Maasdijk in het noorden, langs de gegraven Bergse Maas is veel recenter, namelijk van rond 1904. De Lambertusstraat met de 

kenmerkende lindenbomen aan weerszijden van de weg is sinds 1925 weinig veranderd en dat geldt feitelijk ook voor de andere delen van het dorp. De 

Oude Schoolstraat met knotwilgen en knotpopulieren, de Kerkstraat met knotwilgen en walnotenbomen. Wel stonden de huisjes destijds dichter tegen de 

oude dijk aan en waren ze ook een stuk kleiner dan tegenwoordig. De meest ingrijpende wijziging was wel de ruilverkaveling. Er is veel goeds voor 

teruggekomen, echter veel van het oude kenmerkende dorpsleven en dan in het bijzonder de landschappelijke waarden met zeer aantrekkelijke begroeiing 

zijn verloren gegaan. Ook het meanderende oude maasje is daardoor verdwenen. 
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Tot 1935 was Hedikhuizen een zelfstandige gemeente. Langzamerhand zijn ook 

belangrijke voorzieningen verdwenen, zoals de winkel annex café rond 1986 en de 

Rooms Katholieke kerk eind 2011. Het dorp heeft de laatste decennia vooral 

bewoners aangetrokken die rust, ruimte en groen en het landelijk leven zochten. Ook 

de behoefte aan een kleinschalige leefgemeenschap waar men elkaar kent en groet 

en klaar staat als er een beroep wordt gedaan op hand- en spandiensten en sociale 

hulp. Een actieve dorpsvereniging die regelmatig activiteiten en bijeenkomsten 

organiseert en die veel oog en oor heeft voor onze ouderen, zieken en jonge 

kinderen. Het buitengebied is vooral voor diverse agrarische activiteiten landbouw en 

veeteelt in gebruik bij circa tien bedrijven en bij een grote steenfabriek aan de 

oostrand van het dorp. 

 

 

 

 

 

Hedikhuizen anno 2017 is via foto’s in beeld en kaart gebracht. De beelden zijn in het Beeldenrapport vastgelegd en dit is daarmee tevens een betekenisvol 

onderdeel van de inventarisatie van de huidige stand van zaken. De beelden zijn tot stand gekomen door te kijken en fotograferen via de diverse 

toegangswegen en wel vanaf de buitengrens naar het midden van het dorp. De beelden geven enerzijds weer het straatbeeld, het groen, de bebouwing en 

uiteraard de karakteristieken en authenticiteit. Tevens zijn enkele minder fraaie zaken in beeld gebracht die daarmee de aanzet zijn voor verbetering. 

 

Het beeldenrapport geeft grotendeels onze ambitie voor de toekomst, dat wil zeggen 2015 weer. Zie verder H 3. 

 

2. Inleiding en achtergrond 

2.1 Inleiding 

 De gemeente heeft in haar medio maart 2016 vastgestelde de notitie ‘Hogerop door schaalverdieping’ de wens geuit om met initiatieven uit de 

samenleving, die zich richten op schaalverdieping, aan de slag te gaan.  
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 Buurt Bestuurt Hedikhuizen heeft in samenspraak met de overige bewoners van het dorp aangegeven het onderwerp ‘Burgerbegroting Hedikhuizen’ 

graag op te willen pakken. Zij hebben in een notitie de uitgangspunten en kaders uitgewerkt waarbinnen deze burgerbegroting kan worden 

vormgegeven.  

 Het gaat om een experiment waarbij de mogelijkheden worden verkend om inwoners zelf de begroting voor hun dorp op te laten stellen. Inwoners 

maken de keuze waaraan het gemeentelijk geld in hun dorp wordt besteed. 

 

2.2 Buurt Bestuurt 

 Sinds het voorjaar 2015 heeft een groep bewoners van het dorp zich verenigd in ‘Buurt Bestuurt Hedikhuizen’, een initiatief voor en door bewoners van 

Hedikhuizen.  

 Het doel van Buurt Bestuurt is om er samen voor te zorgen dat alle inwoners in een leefbare, nette en goed onderhouden dorpskern en buitengebied 

kunnen wonen. Bij deze initiatiefgroep is iedereen uit het dorp welkom om mee te doen.  

 Buurt Bestuurt organiseert diverse overleggen en bijeenkomsten, zoals overleggen met de gemeente Heusden. 

Deze zijn openbaar toegankelijk en worden aangekondigd op de website www.hedikhuizen.nl. Daar is ook meer 

informatie te vinden over de projecten waar Buurt Bestuurt zich mee bezig houdt. Enkele voorbeelden hiervan 

zijn het onderhoud van de openbare ruimte en het vervangen van de openbare verlichting.  

 Buurt Bestuurt heeft het initiatief genomen om met de bewoners van Hedikhuizen aan de slag te gaan met een 

eigen ‘burgerbegroting’. De burgerbegroting is een mooi voorbeeld van hoe de gemeente Heusden in de 

toekomst met haar inwoners wil samenwerken. Waar normaal gesproken de gemeente bepaalt waaraan het 

geld wordt besteed, hebben in Hedikhuizen de bewoners daarin straks een grote rol.  

 De gemeenteraad is in maart 2017 akkoord gegaan met het uitvoeren van het experiment burgerbegroting 

Hedikhuizen. 

 

2.3 De Burgerbegroting 

 Een burgerbegroting is een stimulans voor bewonersbetrokkenheid en initiatiefkracht. Het open karakter vergroot de mogelijkheden voor mensen die 

niet in formele structuren zitten om ook hun stem te laten horen en enige richting te geven aan beleidskeuzes. 

o Hoofddoel van een burgerbegroting is het vergroten van de verantwoordelijkheid en zeggenschap van bewoners over de besteding van publieke 

middelen voor de publieke zaak. 

o Meer dan voorheen kunnen bewoners signaleren, oplossen en zelf een project uitvoeren. 
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o De burgerbegroting is voor de raad een instrument om de representatieve democratie te versterken met de dynamiek van de participatieve 

democratie. 

 

 Een burgerbegroting is een besluitvormend proces waarin bewoners meedenken en onderhandelen over het verdelen van publieke geldbronnen, 

bijvoorbeeld van de gemeente of maatschappelijke partijen. Daardoor komen bewoners dichter bij de besluitvorming van de gemeentebegroting.  

 Bij een burgerbegroting gaat het vooral om samenwerking. Het budgetrecht ligt altijd bij de gekozen gemeenteraad en burgers kunnen nooit formeel 

beslissen. Bij een burgerbegroting onderzoeken de bewoners meer alternatieven dan wanneer een begroting gemaakt wordt zonder inzet van burgers. 

Essentieel is bovendien dat deze alternatieven veel beter zijn afgestemd op de lokale behoefte, de plaatselijke situatie en mogelijkheden en – mits 

goed uitgevoerd – kunnen rekenen op voldoende draagvlak bij de bewoners.  

 Daarmee zal een burgerbegroting tot een betere financiële discipline bij de overheid en tot kostenreductie leiden. Ook zorgt het voor hoger rendement 

doordat de begroting veel beter aansluit bij plannen van andere partijen. Dit kan extra geld opleveren. 

 Een burgerbegroting zorgt voor meer vrijheid in de aanbesteding van projecten. Bewoners kunnen namelijk ook zelf projectuitvoerder zijn. Dit past in 

een moderne visie van burgerregie: ‘meer burger, minder overheid’.  

 De burgerbegroting is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en het vergroot de betrokkenheid van de bewoners bij voorzieningen in het dorp of de 

directe leefomgeving. Ook vergroot deze het bewustzijn van burgers wat betreft het maken van keuzes binnen een begroting of wel de besteding van 

publieke middelen, zeker in tijden van bezuinigingen. 

 Een burgerbegroting maken is een educatief proces. Het bestuur, de bewoners, dienstverleners, overheid, belangenorganisaties en bedrijven leren 

effectiever samenwerken. Dat stimuleert de burgerschapsvorming; het laat burgers ervaren dat hun alledaagse zaken en ingewikkelde thema’s op de 

agenda komen.  

 Tegelijkertijd ziet de overheid dat burgers niet alleen ‘vraaggerichte objecten’ zijn, maar vooral mensen die in staat zijn oplossingen aan te reiken. 

Werken aan en met een burgerbegroting vereist een andere aanpak van de overheid. Het zorgt ervoor dat burgers op basis van een open debat invloed 

kunnen uitoefenen op publieke bronnen.  

 

 Werken met een burgerbegroting heeft zichtbare en tastbare voordelen: 

o directe participatie van bewoners bij besluitvorming van de overheid; 

o transformatie van bewoners naar actieve burgers die bewust omgaan met hun democratische rechten; 

o transparantie in de organisatie en overheidsfinanciën; 

o merkbare verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening en de infrastructuur 
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2.4 De enquête Stip op de Horizon, uitvoering, analyse en resultaat 

 Het draagvlak in het dorp voor het ondernemen van actie is van groot belang. Een mooi en leefbaar dorp maken we tenslotte samen! Als eerste 

concrete stap heeft Buurt Bestuurt daarom de enquête Stip op de horizon opgesteld en deze is verspreid onder alle 100 adressen in Hedikhuizen.  

 Het hoofddoel was inventariseren en horen hoe de bewoners denken over het hier en nu en over de toekomst van Hedikhuizen, wat leeft er, wat 

speelt er, wat zijn de positieve bevindingen, zijn er problemen enz.  

 De enquêtes zijn huis aan huis opgehaald, waarbij iedereen in de gelegenheid is gesteld om zijn/haar mening eventueel te verduidelijken of toe te 

lichten.  

 De uitkomsten van de enquête vormen de basis voor het opstellen van de burgerbegroting Hedikhuizen en de plannen, waarmee we aan het werk gaan 

over wat er moet gebeuren om die droom en ambities voor Hedikhuizen waar te maken.  

 Droom en ambities worden in een meerjarenplan 2017 – 2025 voor Hedikhuizen vastgelegd. Dit zogenoemde plan de campagne is de basis voor 

overleg, afstemming en samenwerking met de gemeente, maatschappelijke organisaties e.d. over de inhoud van de plannen en projecten, de kosten 

en de begroting. 

 

Resultaten, analyse en conclusies 

 Er zijn 110 aangeschreven adressen, daarvan hebben 75 respondenten de enquête ingevuld. Dat is 
een respons van 68,2%. 

 

 De conclusie van de enquête komen in hoofdlijnen neer op: 

o Wij wonen in Hedikhuizen vanwege de rust, het groen, de ruimte, de vrijheid en wij vinden 
de sociale omgeving, het dorpse karakter en de gemeenschapszin belangrijk. Kortom, het is 
hier fijn wonen. 

o De voorzieningen moeten wel naar een hoger niveau. Een dorps- of buurthuis, fatsoenlijke 
wegen en een leefbaar, goed onderhouden dorp zijn hierbij cruciaal.  

o In de opwaardering van de voorzieningen dient ook rekening te worden gehouden met de 
sociale cohesie en gemeenschapszin, duurzaamheidsaspecten en de veiligheid (van 
wandelaar en fietser).  
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3. Doel, visie en strategie 

3.1 Ons Hoofddoel 

 Ons hoofddoel is dat de kern van Hedikhuizen en de omgeving leefbaar, vitaal, duurzaam, 

veilig, sociaal en toekomstbestendig zijn in 2025 zijn.  

Alles wat wij en anderen (willen) doen voor het dorp en de omgeving zal worden getoetst 

aan ons hoofddoel. In feite wordt het hoofddoel daarmee het ambitieniveau en toetsings- en 

afwegingskader. Onze ambities voor 2025 zijn weergegeven in beeld en woord op kaarten en 

vertaald naar de volgende meer concrete zaken: 

o de rust, de ruimte, de vrijheid, het authentieke dorpse karakter en de cultuur-

historische waarden en elementen zijn behouden, hersteld en/of verbeterd;  
o het landelijke karakter, het vele kenmerkende groen en de landschappelijke waarden 

zijn behouden, hersteld en worden goed onderhouden; 

o er een goede sociale cohesie en gemeenschapszin is, ondersteund door een goed 

functionerende dorpsvereniging en (openbare) voorzieningen die aantrekkelijk, 

geschikt, toegankelijk en bereikbaar zijn voor alle mensen en alle leeftijden, passend bij 

de aard en omvang en authentieke karakter van het dorp en de gemeenschap; 

o er een forse stap is gezet om zo duurzaam en circulair mogelijk te leven, te wonen en te 

werken; 

o Het dorp en de toegangswegen zijn verkeersveilig passend bij de maat van het dorp en 

er is geen mogelijkheid meer voor te groot, te snel en te hard verkeer; 

o Er is een aantrekkelijke, prachtige en boeiende wandel- en fietsstructuur. 

o Het aantal nieuw te bouwen woningen wordt tot een minimum beperkt en alleen 

toegestaan op bepaalde inbreidingsplekken (zie ook kaartbeeld). Een deel van deze 

woningen is afgestemd op starters/jongeren. 
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3.2 Onze visie 

 Wij willen ons hoofddoel via vier samenhangende en elkaar versterkende sporen realiseren:  

I In stand houden en optimaliseren van de leefbaarheid 

II Verbeteren van de openbare ruimte en de voorzieningen 

III Bevorderen van de sociale cohesie en de gemeenschapszin 

IV Continu werken aan draagvlak, betrokkenheid en zichtbaarheid 

 

 Elk van deze sporen wordt in actielijnen uitgewerkt in een jaarlijks voortschrijdend 

uitvoeringsprogramma. 

 Samen werken aan het opzetten, implementeren en uitvoeren van onze plannen en de 

burgerbegroting Hedikhuizen is ingezet als experiment, echter wel met de nadrukkelijke intentie dit 

ook daadwerkelijk te realiseren voor een langere periode.  

 De door de gemeente en de bewoners opgesteld kaders bieden ruim voldoende (speel)ruimte om 

enerzijds te experimenteren en anderzijds tot concrete uitvoering te komen. 

 In onze visie zijn voor het welslagen van dit experiment een aantal criteria van belang: 

o Er is voldoende draagvlak en medewerking van de bewoners van Hedikhuizen, zij verbinden zich 

aan de burgerbegroting via dit plan de campagne.  

o De gemeente verbindt zich aan de burgerbegroting en zorgt ervoor dat zij zich in haar 

beleidscycli en beslistrajecten voegt naar het proces. 

o Er voldoende beïnvloedbaar budget is en bovendien dat budgetten en/of posten daarin, 

verschoven kunnen worden. 

o Het is een voortschrijdend proces van meerdere bijeenkomsten om te komen tot instemming over doel, inhoud en uitvoering en tot 

budgetbeïnvloeding. 

o Dit proces wordt in het begin halfjaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. 

o Tijdens de stappen in het proces is sprake van openbare, publieke onderhandeling. 

o Er vindt periodiek openbare maatschappelijke verantwoording plaats van de resultaten. 
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3.3 Onze strategie en uitgangspunten 

Onze strategie 

 Wij willen ons hoofddoel bereiken door vier sporen, waarbij wij gefaseerd te werk gaan.  

Fase 1 Experimenteren in de periode 2017 met doorloop in 2018 

Fase 2 Opschalen in de periode 2018 t/m 2020 

Fase 3 Uitbreiden en verdiepen in de periode 2021 t/m 2025 

 Deze sporen worden in een jaarlijks voortschrijdend uitvoeringsprogramma uitgewerkt. 

 Alle initiatieven, voorstellen, activiteiten (beleids-) plannen zullen wij toetsen aan onze ambitie voor 2025.  

 Wij zorgen voor draagvlak en betrokkenheid door bewoners uit te nodigen mee te denken, met ideeën en suggesties te komen en hen uit te nodigen 

mee te werken bij de organisatie en uitvoering bijvoorbeeld in een werkgroep of organisatiegroepje. 

Onze uitgangspunten 

 Wij gaan uit van gelijkwaardigheid, wederzijds respect en vertrouwen.  

 Wij gaan met zorg om met elkaar en met onze leefomgeving. 

 Wij staan voor een duurzame en solidaire ontwikkeling. 

 Wij koesteren diversiteit, authenticiteit en identiteit. 

 Wij zijn grensverleggend en baanbrekend en werken met LEF en 'eigen' meningen. 

 Wij verbinden de leef- en denkwerelden van de bewoners met overheid, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven. 

 
 
 
 
 
  



 
 

12 
 

4. Het actieplan en het algemene programma 

4.1 Het actieplan Hedikhuizen 2017 - 2018 

Naar aanleiding van afspraken die de Verdiepingsgroep van gemeente Heusden en Buurt Bestuurt Hedikhuizen hebben gemaakt, heeft Buurt Bestuurt acht 
actiepunten benoemd die wij zullen uitwerken en waarvoor wij budget aanvragen bij de gemeente. Deze acht actiepunten hebben wat ons betreft prioriteit 
en wij kunnen en willen daar snel mee aan de slag gaan. Mede ook om onze bewoners nu concreet te betrekken en zichtbaar te zijn. Deze acht punten zijn 
nader uitgewerkt in een actieplan dat is opgenomen als bijlage 1. Deze actiepunten zijn een essentieel onderdeel van het experiment waarin wij gestart zijn 
met een burgerbegroting dat door gemeente en dorp is aangegaan. 

 

4.2 Het algemene programma 

Het hieronder uitgewerkte algemene programma is feitelijk een jaarlijks voortschrijdend uitvoeringsprogramma. Dat betekent dat het 
uitvoeringsprogramma elk jaar wordt bijgesteld, aangevuld en geactualiseerd. De actielijnen en de voorgestelde activiteiten en maatregelen zijn gebaseerd 
op de enquête en op initiatieven, ideeën en suggesties van bewoners en op voorbeelden uit de praktijken. Voor enkele onderdelen moet eerst een al dan 
niet gedetailleerde verkenning of inventarisatie worden uitgevoerd om een goed inzicht te verkrijgen in de mogelijk te nemen maatregelen. Daar hoort ook 
het afwegen van alternatieven bij. De tabellen zijn ook nog niet compleet. Samen met de bewoners, de gemeente en anderen zal het uitvoeringsprogramma 
in de loop der tijd verder worden aangevuld en worden gefinetuned, bijvoorbeeld door regelmatig te organiseren verbetercylci.  

 

Spoor I In stand houden en optimaliseren van de leefbaarheid en voorzieningen 

 
Ambitie: Wij wonen in Hedikhuizen vanwege de rust, het groen, de ruimte, de vrijheid en wij vinden de sociale omgeving, het dorpse karakter en de 

gemeenschapszin belangrijk. Kortom, het is hier fijn wonen en dat willen wij zo houden 

 

Aanpak: 
Actielijn Mogelijke activiteiten, maatregelen Resultaat Fase1 Actie door Kosten 

[ € ] 

Dekking 

[ € ] 

Begrotings

post  

Extra 

middelen 

[ € ] 

Begrotings

post 

Beheren en bewaken van de 
leefbaarheid door toetsen en 
beoordelen van 
(gemeentelijke) plannen  

Alle (gemeentelijke) ideeën, initiatieven 

en (beleids)plannen m.b.t Hedikhuizen al 

in het beginstadium voorleggen aan 

bewoners via Buurt Bestuurt 

Plannen voldoen aan 

Streefbeeld 2025 

C       



 
 

13 
 

Bevorderen en veilig maken 

verkeerssituatie passend bij de 

maat van het dorp: 

te onveilig, te snel, te groot, te 

zwaar 

Niet fysieke maatregelen: 

 dynamische snelheidsdisplay 

 objecten of borden 

 wegbeeld  

 aandacht vragen, educatief, 

zelfovertuiging, bewustwording 

Snelheid in de kom 

beperkt en daardoor 

toename leefbaarheid en 

veiligheid 

2017 Bewoners 

Gemeente en 

politie 

Passanten/gebruik

ers 

  3 – 47 

3 - 48 

  

 Fysieke maatregelen: 

 plateau, drempel, punaise 

 slingerremmer, asverspringing 

 versmalling 

 aanpassen wegoppervlak 

 dynamische verkeersdrempel 

Toename 

verkeersveiligheid en van 

leefbaarheid 

2018 - 

2020 

   3 – 41 

3 – 48 

  

 Metingen om de feitelijke situatie in kaart 

te brengen. 

        

Vitaal, bereikbaar en toe-

gankelijk en aantrekkelijk  

Hedikhuizen is voor alle leeftijdsgroepen 

Er is beperkt nieuwbouw mogelijk met 

accent voor starters en ouderen 

Inventariseren huidige situatie en 

verbetermogelijkheden 

 2017 - 

2025 

   7 -- 134   

Duurzame en toekomst-

bestendige voorzieningen als 

energiecollectief, internet 

Energiecollectief of bewonerscoöperatie 

Snel en toegankelijk internet 

Hedikhuizen energieneutraal in…. 

Werkgroep samenwerking energie 

 

Verbetering digitale 

ontsluiting 

Verhoging duurzaamheid 

Energieneutraal in … 

2017       

Overlast van Val BV voorkomen Legaliseren door alles onder dak (binnen) 

met lucht- en geurzuivering 

Op verzoek controleren door toezicht, 

handhaving 

Geen overlast meer  R Provincie (= 

bevoegd gezag) 

  8 – 182 ?   

Hoge Maasdijk bij de 

bebouwde kom voegen 

Herziening indeling bebouwde kom Bebouwde kom verlegt 2018 Gemeente      

1. C: continu of periodiek aandacht; P: volgens een vastgesteld plan en bestek; R: regelmatig of op verzoek 

 

Spoor II Verbeteren van de openbare ruimte 
 

Ambitie: De voorzieningen moeten wel naar een hoger niveau mogen. Een dorps- of buurthuis, fatsoenlijke wegen en een leefbaar, goed onderhouden 

dorp zijn hierbij cruciaal.  
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Aanpak: 
Actielijn Mogelijke activiteiten, maatregelen Resultaat Fase1 Actie door Kosten 

[ € ] 

Dekking 

[ € ] 

Begrotings

post  

Extra 

middelen 

[ € ] 

Begrotings

post 

Beheer en onderhoud Inhaalslag onderhoud wegen Bestrating heel en veilig 2017    3 - 43 

4 - 75 

  

Inhaalslag herstellen bermen  Bermen hersteld 2017    3 - 45   

Groen hersteld, aangevuld en uitgebreid Groen op orde 2017    3 - 75   

Periodiek beheer en onderhoud 

uitvoeren volgens groenschema 

groenonderhoud gemeente (bijlage 2) 

Schoon, zorgvuldig en 

goed onderhouden 

P Gemeente Aantal 

service 

beurten 

 4 - 75   

Kwaliteitsimpuls Herstellen en verbeteren authentieke 

karakter groen en landschappelijke 

waarden: 

 nieuwe beplanting bomen, struiken 

 inzaaien bloemrijke bermen 

 groene erfafscheidingen 

 doorgaande laanbeplanting buien 

wegen 

 opknappen sloot rond speeltuin 

Authentieke groene 

karakter en natuur- en 

landschapswaarden 

 Bewoners 

Gemeente 

Professionals 

     

 Herstelplan opstellen voor 

fysieke elementen. 

Bestrating uniform met gebakken 

dikformaat klinkers 

 2018 

2019 -

2020 

 

   4 - 75   

Milieu en afval inzameling Aantal inzamelpunten en locaties 

optimaal afgestemd op dorp en omgeving  

Centrale afvalvoorziening i.c. met 

dorpshuis en lokale ophaaldienst voor 

ouderen 

Glasbak ook hierbij plaatsen 

 2017, 

2018 

   8 – 180 

8 - 184 

  

Waardevolle elementen en 

historisch karakter van dorp en 

omgeving (weer) zichtbaar en 

tastbaar 

Beschrijven, documenteren, presenteren 

Bewustwording, inspiratie en motivatie 

Gebiedseigen beplanting rond kerk, geen 

coniferen 

 

Hedikhuizen voor 

bewoners en naar buiten 

toe explicieter profileren 

2020 Bewoners 

HBT 

  4 - 72   

 Beschikbaar stellen op informatieborden, 

app e.d. 

        

 Projecten: Oude Maasdijk en Maasarm         
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Spoor III Bevorderen van de sociale cohesie en de gemeenschapszin 
 

Ambitie: In de opwaardering van de voorzieningen dient ook rekening te worden gehouden met de sociale cohesie en gemeenschapszin, 

duurzaamheidsaspecten en de veiligheid (van wandelaar en fietser).  

 

Aanpak: 
Actielijn Mogelijke activiteiten, maatregelen Resultaat Fase1 Actie door Kosten 

[ € ] 

Dekking 

[ € ] 

Begrotings

post  

Extra 

middelen 

[ € ] 

Begrotings

post 

Permanente 

ontmoetingsruimte 

Uitwerken huren of kopen 

Multifunctionele ruimte/kiosk: 

afhaalpunt pakketten, bibliotheek, zorg, 

cursussen, feest, ontmoeten, culturele 

activiteiten 

Klussen en kleinschalige hulp 

Terras met koffie, thee 

Toilet (invaliden) 

Multifunctionele 

ontmoetingsruimte 

2017 - 

2018 

Bewoners   7 – 136 

7 - 141 

  

Kleinschalige mobiliteit 

oplossing: verbinden van 

mensen en voorzieningen 

Vraaggestuurd lokaal vervoersaanbod 

 onderzoek de vraag en/of behoefte 

 van deur tot deur 

 systeem zo simpel mogelijk 

Gebruiken boodschappenbus Stichting 

Poels (evt. samen met initiatief Herpt) 

Optimale mobiliteit en 

dienstverlening in het 

dorp 

Besparing op bv Wmo 

taxikosten 

2017 -

2018 

Vrijwilligers 

Gemeente 

Provincie 

Nationaal 

Ouderenfonds 

  7 - 148   

Vergroten sociale cohesie Periodiek dorpsactiviteiten organiseren 

voor alle leeftijdsgroepen door 

Dorpsvereniging 

Nostalgische kermis 

Sociale cohesie sterk 

verbeterd 

2017 Dorpsvereniging 

 

     

Welkom nieuwe bewoners 

Boekje met allerlei informatie over 

Hedikhuizen voor alle nieuwe en voor 

huidige bewoners 

Wie is wie 

Boekje Ontdek 

Hedikhuizen 

2017 Werkgroep Boekje 

Dorpsvereniging 

     

Gesprekken organiseren met instanties 

over culturele activiteiten, sociale 

ontmoetingen, 

Zorg e.d. 

Inzicht in wat de 

verschillende instanties 

voor Hedikhuizen kunnen 

en willen betekenen 

 Samen met: 

Stichting Aleph 

Juvans 

Contour de Twern 

Ontmoeten 

  6 - 148   

 Oprichten Jeu de Boules club         
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Organiseren hand- en 

spandiensten, burenhulp 

Kleinschalige hulp en ondersteuning 

aanbieden, zoals naaien, klussen, 

repareren 

Gezamenlijk gebruik materialen en 

gereedschappen 

Lijst met aanbod C Bewoners      

Koken voor elkaar         

Buurtverbinders: mensen, verenigingen, 

voorzieningen met elkaar verbinden (zie 

bv. www.mijnbuurtje.nl) 

        

Voorzieningen voor 

wandelaars, fietser, toeristen 

Wandelroutes rondje Hedikhuizen in 

combinatie met cultuurhistorie, natuur 

en landschap 

Zie ook figuur 2 en kaart bijlage 3 

Hedikhuizen ontdekken, 

inspireren en ontmoeten 

Wandelroutes met 

beschrijving (papier en 

digitaal) 

2018 Bewoners, 

agrariërs 

ANV, HBT, 

Heemkundekring 

Brabants 

Landschap 

  4. 72 

6 - 130 

  

Informatie en routes op Informatiebord         

Nog toe te delen Wijkbudget 

Schaalverdieping/samenwerking 

        

1. Zonder bouwgrond 
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2. ANV: Agrarische Natuurvereniging Oostelijke Langstraat 

3. HBT: Heusdens Bureau voor Toerisme 

 

Spoor IV Continu werken aan draagvlak, betrokkenheid en zichtbaarheid 

Ambitie: 

 Wij zullen op verfrissende en vernieuwende wijze een zo goed mogelijk beeld 

geven van de voortgang en resultaten van ons plan.  

 Wij willen zoveel mogelijk bewoners, ambtenaren en interessante (sociale) 

netwerken betrekken. Zij moeten ons moeiteloos kunnen vinden, enthousiast 

worden en daadwerkelijk mee gaan doen.  

 Wij willen de Burgerbegroting Hedikhuizen en de resultaten, producten en 

ervaringen etaleren, delen en bediscussiëren.  

 

 

4.2 De begroting 2017 - 2025 

 
Jaar 2017 2018 2019 2020 2021 - 2025 Totaal 

Begrote kosten 51.753 51.753 51.753 51.753   

Meerjarenbegroting gemeente 51.753 51.753 51.753 51.753   

Gewenste extra middelen       

Dekking begroting gemeente       

Dekking door derden       

 
Jaar 2017 2018 2019 2020 2021 - 2025 Totaal 

Beschikbare uren, diensten derden       

Gewenste extra inzet derden       

 

 

De afstemming met de gemeentelijke begroting 
Pm 

Ommetjes Hedikhuizen oost 

Figuur 2 Ideeën voor een nieuw ommetje Hedikhuizen Oost 
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5. Organisatie, communicatie en planning 

Buurt Bestuurt 

 Buurt Bestuurt is in het kader van de burgerbegroting verantwoordelijk voor het ‘plan de campagne’ en past daar samen met de gemeente de 

burgerbegroting 2017 – 2025 op aan.  

 De uitwerking vindt plaats in de werkgroep met dorpsbewoners. Daarbij worden regelmatig ambtenaren van de gemeente uitgenodigd. 

 Er is een verdiepingsgroep ingesteld waarin participeren Buurt Bestuurt samen met twee leden van de raad, een tweetal leden van het college en een 

aantal ambtenaren. 

 Bij het opstellen, implementeren en uitvoeren van het plan werkt Buurt Bestuurt nauw samen met de Dorpsvereniging. 

 

Samenwerking en afstemming met gemeente 

 Samenwerking en afstemming met de gemeente op ambtelijk, bestuurlijk en politiek niveau is essentieel om het plan en de burgerbegroting tot een 

succes te makken.  

 Daarvoor is het nodig dat: 

o De gemeente een inspirator, vaandeldrager en rots in de branding is.  

o Er voldoende bereidheid, tijd en inzet is om (beleids)plannen en procedures af te stemmen op de gewenste veranderingen, zowel procesmatig als 

inhoudelijk. 

o Bewoners, (maatschappelijke) organisaties en bedrijven moeten meewerken en daartoe in staat zijn, met enthousiasmerende volharding en 

betrokkenheid. 

o Alle partijen zich gedragen als partners die samen de klus gaan klaren. Een ‘mee-doe-rol’ van alle partijen in alle stadia van het proces.  

 

Samenwerking met maatschappelijke organisaties 

 Veel maatschappelijke organisaties worden mede gefinancierd door de gemeente, onder meer Contour de Twern, Stichting Aleph, Juvans, Heusdens 

Bureau voor Toerisme. Daarnaast zijn er andere (maatschappelijke) organisaties ALS Stichting Ontmoeten.  

 Wij zullen eerst overleg voeren met deze organisatie over de mogelijkheden en wijze van inzet voor Hedikhuizen, als het gaat om de activiteiten, 

kennis, ervaring e.d.. Het gaat hierbij niet om financiële middelen, maar om inzet van uren, diensten, materiaal. 
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Dorpsvereniging 

 De dorpsvereniging organiseert diverse activiteiten zoals de nieuwjaarsreceptie, zomeractiviteiten, mannenavond, ‘ladies eve’ en het sinterklaasfeest 

voor de kleintjes.  

 Het wel en wee van het dorp Hedikhuizen is een belangrijke taak. Zo worden nieuwe bewoners verwelkomt, bij geboorten van nieuwe dorpsbewoners 

komen ze op kraamvisite met een bloemetje. Bij dorpelingen die in het ziekenhuis hebben gelegen komen ze langs om een fruitmandje te bezorgen. 

Met kerst gaan ze rond met een kerststukje voor de bejaarden en alleenstaanden. We gaan ook naar het laatste afscheid van een dorpsbewoner.  

 De dorpsvereniging verzorgt met regelmaat een interessante lezing. Dit is meestal een leerzame avond welke wordt afgesloten met gezellig bijkletsen. 

 De dorpsvereniging heeft een bestuur van zes leden. 

 

Werkgroepen 

 Veel zaken zullen nog moeten worden uitgewerkt. Daar willen we zoveel als mogelijk dorpsbewoners bij betrekken. We zullen dit veelal doen in de 

vorm van een tijdelijke werk- of activiteitengroep. Als het werk is gedaan of de opdracht is uitgevoerd dan wordt de groep weer opgeheven.  

 Het organiseren van bijeenkomsten, lezingen, evenementen e.d. zal samen met de Dorpsvereniging gebeuren. 

 

Communicatie, zichtbaarheid en betrokkenheid 

 Voldoende draagvlak, een grote betrokkenheid bij de uitwerking en uitvoering van het plan de campagne is essentieel. Zonder instemming en 

samenwerking met de bewoners zal het plan niet slagen. 

 Continu aandacht voor de bewoners is daarom cruciaal.  

 Via de website www.hedikhuizen.nl en andere digitale media, als facebook en Whatsapp’s, maar ook via nieuwsbrieven, informatiebord 

aankondigingen en bijeenkomsten zullen bewoners worden geïnformeerd en betrokken. 

 Zoveel als mogelijk combineren van zichtbaarheid geven met reeds geplande activiteiten van bv, de dorpsvereniging ligt dan voor de hand. 

 Verrassende en inspirerende presentatie van resultaten is een van de pijlers. 

 Uiteraard zullen dan ook ambtenaren, bestuur en politiek worden uitgenodigd. 

 

Planning en tijdpad 
Pm 

 

 

 

http://www.hedikhuizen.nl/
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6. Monitoring, evaluatie en rapportage 

6.1 Halfjaarlijkse monitoring en evaluatie van de voortgang 

 Wij zullen elk half jaar verantwoording afleggen aan de bewoners, aan het college van benw en aan de gemeenteraad van Heusden.  

 Wij leggen de nadruk op afrekenbare doelstellingen en effectieve maatregelen, waarbij de effectketen is onderverdeeld in tussenstations. Daarmee kan 

de mate van doorwerking van onze plan tijdig inzichtelijk worden gemaakt. Daarmee worden, naast de effecten, ook de verschillende processen en 

acties per verantwoordelijke partij in kaart gebracht. Zie tabel 1 

 

6.2 Jaarlijkse evaluatie en voorstellen voor verbetering 

 Wij zullen via een jaarlijkse evaluatie een beoordeling geven over de uitvoering (inhoud, voortgang, relevante omgevingsfactoren en effecten). Zie 

tabel 1. 

 Op basis daarvan zullen wij -indien nodig- de inhoud en het proces van het plan en de burgerbegroting aanpassen.  

 Daarnaast is het nodig dat inwoners, bestuur en politiek informatie krijgen over de context. De contextinformatie biedt vooral signalerende kennis en 

informatie. Het betreft signalen uit de maatschappij en de fysieke omgeving op basis van een globale algemene beschrijving van de toestand.  

 

Tabel 1 Wijze van monitoring en evaluatie 

 

De aanpak De activiteiten De beoogde resultaten Inzet Hedikhuizen Bestuurlijke doorwerking Maatschappelijke doorwerking Doelrealisatie 

Toelichting De activiteiten, acties, 
maatregelen die nodig zijn om 
het beoogde doel te realiseren 

Het resultaat wat we realiseren Welke acties neemt 
Buurt Bestuurt c.q de 
bevolking 

De acties die van de 
gemeente worden verwacht 

De acties die van de 
maatschappelijke organisaties 
worden verwacht 

De beoogde doelen in termen van 
verandering in ons dorp en 
omgeving 

Evaluatievragen Doen we de goede dingen goed Hebben we bereikt wat is 
afgesproken? Zijn de bewoners en 
is de gemeente tevreden? 

Doen de bewoners 
mee, is er voldoende 
draagvlak 

Doet de gemeente wat we 
willen c.q. wat we hebben 
afgesproken 

Doen de actoren wat we willen 
c.q. wat we hebben afgesproken 

Treden de beoogde 
(maatschappelijke) effecten op 

Wijze van 
monitoring 

De eigen inzet en voortgang De te realiseren producten De doorwerking bij 
bewoners 

De doorwerking bij de 
bestuurlijke en gerelateerde 
actoren 

De doorwerking bij de 
maatschappelijke en andere 
actoren 

De maatschappelijke 
doelrealisatie 
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Bijlagen 
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Bijlage 1 Actieplan met acht speerpunten 
 

Actieplan Hedikhuizen 2017 -2018 
 

1. Inleiding 
Naar aanleiding van afspraken die de Verdiepingsgroep van gemeente Heusden en Buurt Bestuurt Hedikhuizen hebben gemaakt, heeft Buurt Bestuurt acht 

actiepunten benoemd die wij zullen uitwerken en waarvoor wij budget aanvragen bij de gemeente. Deze actiepunten zijn een essentieel onderdeel van het 

experiment waarin wij gestart zijn met een burgerbegroting dat door gemeente en dorp is aangegaan. Het gaat dan niet alleen om het uitwerken en 

uitvoeren van concrete acties het gaat tegelijkertijd ook om kennis en ervaring op te doen met het fenomeen burgerbegroting. Daarom wordt deze 

ontwikkeling bij gemeente en bij Buurt Bestuurt c.q. de bewoners goed gevolgd. 

 

De actiepunten hierna kort beschreven met daarbij een eenvoudig stappenplan. De actiepunten zullen wij de komende weken uitwerken, veel van deze 

acties vragen immers nog nader onderzoek, een inventarisatie, overleg en nadere invulling evenals een reële raming van de kosten. Gedurende het traject 

om te komen tot een burgerbegroting hebben wij namelijk geconstateerd dat de ambities in Hedikhuizen verder reiken dan de binnen de huidige 

burgerbegroting beschikbare middelen. Deze zijn uitsluitend bestemd om het huidige beheer en onderhoud van de openbare ruimte in stand te houden en 

niet direct gericht op realiseren van nieuwe ambities. Ook is er geen financiële ruimte in dat budget te creëren. 

 

2. De acties 
 

2.1. Kleinschalige mobiliteit 
Uit de enquête Stip op de Horizon 2025 blijkt dat er behoefte is aan een eenvoudig vervoermiddel zoals een buurtbus. In ons dorp is geen openbaar vervoer, 
de dichtstbijzijnde openbaar vervoer halte is bij de handwijzer (kruispunt Lambertusstraat en Groenstraat) en dat betekent al gauw een afstand van 1 – 3 
km. Verwacht wordt dat er in toenemende mate sprake zal zijn van een concrete, lokale vraag naar vervoer. Bij voorkeur laagdrempelig, van deur tot deur 
en ook voor mensen met een beperking. Het gaat bijvoorbeeld om ouderen die transport nodig hebben om bij de winkel of bij medische voorzieningen te 
komen of dorpsbewoners zonder auto die naar de dichtstbijzijnde bushalte of familie willen. Te meer omdat de komende jaren het aantal mensen ouder 
dan 65 jaar in ons dorp aanzienlijk zal toenemen en de mensen ook steeds ouder worden. Bovendien blijkt dat een van de reden dat ouderen willen 
verhuizen is het gebrek aan voorzieningen, terwijl zij tegelijkertijd aangeven liever in Hedikhuizen te willen blijven.  
 
Een lokale vraag naar vervoer betekent dan dat een lokaal antwoord moet worden gegeven. Intussen zijn er veel goede voorbeelden en praktijkervaringen. 
Daar kunnen wij van leren. De belangrijke lessen uit die praktijken en ervaringen zijn de basis voor ons stappenplan voor kleinschalige mobiliteit in ons dorp. 
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Daarbij willen we samenwerken en afstemmen met de gemeente, organisatie als Contour de Twern, Collectief Ouderenvervoer Heusden, reguliere 
vervoerders en belangenorganisaties. 
 
Stap 1 Onderzoek de vraag naar vervoer. 
Het eerste wat een startend project zich zou moeten afvragen is: voor wie doen we dit, wat willen onze bewoners en wat kunnen ze zelf, zelf regelen, maar 
ook zelf (financieel) bijdragen en wat niet? Daaruit zijn allerlei andere vragen af te leiden: waar willen deze bewoners naar toe reizen? Is de doelgroep 
mogelijk slecht ter been? Mogen alleen mensen uit het eigen dorp en/of de eigen regio met het vervoer reizen? Om hoeveel mensen gaat het eigenlijk? Wat 
willen of kunnen zij betalen voor het vervoer? Door op dit soort vragen een antwoord te zoeken, ontstaat een goed beeld van de doelgroep. Op basis 
daarvan is het mogelijk om een business case voor het project op te stellen en allerlei praktische vragen te beantwoorden: is een grote bus nodig of is een 
kleiner voertuig voldoende? Is subsidie eigenlijk nodig en zo ja hoeveel? 
 
Stap 2 Gesprekken met aanbieders en belangenorganisaties 
Wij streven naar samenwerking en zoveel als mogelijk gebruik maken van reeds bestaande faciliteiten. Wij gaan eerst informatieve gesprekken voeren met 
het Collectief Ouderenvervoer Heusden over de mogelijkheden en voorwaarden om te participeren. Daarbij zullen wij ons laten ondersteunen door onder 
meer Contour de Twern. Wij zullen ook ervaring opdoen met organisaties en mensen die al gebruik maken van het kleinschalige vervoer. 
 
Stap 3 Opstellen van een concreet voorstel met begroting 
Stap 4 Informeren bewoners  
Stap 3 Besluiten 
 

2.2. Toeristisch straatmeubilair 
 

De inrichting van de openbare ruimte is niet compleet als er geen voorziening zijn om te zitten of te rusten en te picknicken. Er staan slechts enkele bankjes 

buiten het dorp aan het fietspad op de Maasdijk. In de speeltuin staan twee rustbankjes en twee picknicktafels. 

 

Wij willen meer bankjes plaatsen op markante punten, waar mensen kunnen genieten van de pareltjes van Hedikhuizen en van de omgeving. Op twee 

plekken willen wij een picknicktafel plaatsen: de speeltuin en op de driehoek van fietspaden aan de Maas. In totaal gaat het om circa 8 bankjes, 1 boombank 

en 3 picknicktafels, gemaakt van duurzame materialen, onderhoudsvriendelijk en passend bij de authentieke sfeer van het dorp. Wellicht kunnen wij in de 

speeltuin een boombank plaatsen. Op kaart 1 zijn de potentiële locaties aangegeven. De bestaande bankjes en picknicktafels zullen vanwege de uniformiteit 

worden vervangen. Bij de bankjes en picknicktafel hoort vanzelfsprekend een passende afvalbak te staan. Opmerking: extra voorzieningen ten opzichte van 

het huidige aantal die een inzet met zich meebrengt zal ook extra structurele lasten betekenen, zoals het feit dat alle aanvullende afvalbakken ook 

aanvullende lediging vereisen en alle banken aanvullende aandacht vragen bij bijvoorbeeld vandalisme. 
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Stap 1 Inventariseren en selecteren  

Maximaal 3 voorbeelden selecteren en opstellen lijst van eisen en voorwaarden die wij willen stellen. 

Stap 2 Voorstel maken: aanschaf meubilair, hergebruiken bestaand meubilair, plaatsen nieuw meubilair inclusief voorbereidingswerk en grondwerk en het 

opstellen van een begroting 

Stap 3 Keuze 

 

2.3. Informatieboekje voor bewoners en toeristen 
 

Voor nieuwe inwoners van Hedikhuizen, maar ook voor de huidige inwoners willen wij een handzaam informatieboekje maken. Samen met (actuele) 

informatie op onze website kunnen we iedereen goed informeren over ons dorp, zijn omgeving en wat er leeft en speelt. Er zijn ook andere informatieve 

boekjes, zoals Hedikhuizen 1000 jaar, waar veel historische informatie is verzameld. Het informatieboekje is aanvullend en biedt vooral actuele informatie 

over de Dorpsvereniging, Buurt Bestuurt, over mensen, bedrijven en nuttige adressen. Daarnaast over bewonersondersteuning, zorg en burenhulp, klussen, 

vervoer en informatie over wandelen en fietsen en wetenswaardigheden. 

 

Stap 1 Maken van een ontwerp en voorstel voor de inhoud 

Stap 2 Gesprekken en informatieronde met bewoners, bedrijven, organisaties, gemeente  

Stap 3 Opstellen definitieve informatieboekje 

Stap 4 Drukken en verspreiden 

 

2.4. Multifunctionele ontmoetingsruime en terras 
 

Uit de enquête Stip op de Horizon 2025 blijkt grote behoefte aan een centraal ontmoetingspunt, een dorpshuis en/of een terras met koffie en thee. Ook zijn 

suggesties gedaan voor een winkeltje of kiosk. 

Wij willen de potentie onderzoeken voor een multifunctionele ruimte in ons dorp. Daarbij denken wij aan: elkaar ontmoeten, klussen en kleinschalige hulp, 

afhaalpunt pakketten, bibliotheek, zorg, cursussen, beperkt feestelijke en culturele activiteiten. Multifunctioneel omdat dan optimaal gebruik wordt 

gemaakt van een gebouw of ruimte en de kosten en lasten beperkt kunnen blijven.  

 

Er zijn slechts zeer beperkte mogelijkheden en in eerste instantie willen wij ons richten op het huren van een gebouw of ruimte en deze met eenvoudige 

middelen inrichten voor de multifunctionele aspecten. Daarnaast zal er een klein terras worden aangelegd met enkele tafels en stoelen. Essentiële 
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uitgangspunten zijn dat de initiële en structurele kosten beheersbaar moeten zijn evenals het exploiteren van het gebouw. Immers zal dat door vrijwilligers 

uit ons dorp moeten plaatsvinden.  

 

Stap 1 Inventariseren van de mogelijkheid om een huis aan de Oude Schoolstraat te huren 

Stap 2 Gesprekken voeren met bedrijven en organisaties over deelname en betrokkenheid (en van toepassing zijnde regelgeving) 

Stap 3 Ontwerpen van de multifunctionele ruimte en het terras 

Stap 4 Aanleg en inrichting 

Stap 5 Exploitatie 

 

2.5. Kwaliteitsimpuls, herstel landschapselementen 
Wij stellen voor waar nodig en waar zinvol de (cultuurhistorische) landschapselementen te herstellen of nieuw aan te leggen. Daarbij denken wij 

bijvoorbeeld aan inheemse laanbomen, fruitbomen, knotwilgen, knotpopulieren, struiken maar ook aan poelen, natuuroevers en meer natuurlijke wallen of 

taluds. Waar mogelijk kiezen wij voor biologisch geteeld materiaal (EKO keurmerk). Uitheemse soorten in de openbare ruimte in ons dorp zullen dan worden 

verwijderd. Dit willen we doen in samenwerking met de gemeente, het Waterschap, (agrarische) bedrijven en uiteraard particulieren. Daarbij willen we ons 

laten adviseren door deskundigen van onder meer Brabants Landschap. De provincie Noord-Brabant heeft een subsidieregeling: Subsidieregeling 

verbindingen en landschap Noord-Brabant 2016 die een deel van de kosten voor aankoop en aanleg kan dekken. 

 

Stap 1 Inventariseren waar (cultuurhistorische) landschapselementen moeten worden hersteld en waar aanleg nodig of zinvol is. 

Stap 2 Opstellen van een herstel en aanlegplan met daarbij de diverse werkzaamheden en een begroting. 

Stap 3 Bespreken van het voorstel met alle betrokken partijen 

Stap 4 Opstellen van de aanvraag voor het aanvragen van subsidie bij de Provincie Noord-Brabant 

 

2.6. Voorzieningen voor wandelaars, fietsers, toeristen 
 

In onze gemeente en ons dorp zijn een reeks voorzieningen voor wandelaars en fietsers. Het fietsknooppunten netwerk, het wandelknooppunt netwerk, 

twee lange afstandsfietsroutes en een ommetje Hedikhuizen aan de westzijde lopen door ons dorp. Je kunt op verschillende manieren een ‘rondje’ lopen 

door de omgeving, maar die lopen grotendeels langs de openbare weg. De andere mogelijkheid is dat de heen- en de terugweg dezelfde zijn. Er is behoefte 

aan andere wandelroutes bij voorkeur over onverharde paden of via fietspaden en niet langs de openbare weg. 

 

Daarom willen we de mogelijkheid van verschillende rondlopende wandelroutes of ‘ommetjes’ onderzoeken. Daarbij valt het oog op de noord- en de 

oostzijde van Hedikhuizen langs de Maas en langs de oude Maasarmen. Zie ook kaart 1 waarop enkele potentiële wandelroutes zijn ingetekend. Deze routes 
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lopen veelal op het terrein van het Waterschap of van agrarische bedrijven. Zij zijn dan ook de partijen waarmee wij het eerst om tafel willen zitten om de 

mogelijkheden en voorwaarden te bespreken. Daarnaast met organisaties die al ervaring hebben met wandelroutes en ommetjes zoals het Heusdens 

Bureau voor Toerisme, de Agrarische Natuurvereniging Oostelijke Langstraat, Heemkundekring, het Brabants Landschap, de Natuur- en milieuverenging 

Heusden en particuliere initiatiefnemers als mw. H. van Toorenburg-van Nimwegen. 

 

Stap 1 Uitwerken van mogelijke routes, vaststellen eigenaren en gebruikers van de percelen 

Stap 2 Verkennen van de mogelijkheden bij verschillende belanghebbende partijen en eigenaren 

Stap 3 Opstellen aanleg en inrichtingsplan, inclusief begroting en planning 

Stap 4 Uitwerken routeboekjes met informatie (papier en digitaal) 

 

Voor toeristen en wandelaars zullen wij ook een of meer informatieve kaarten maken voor het Informatiepaneel en wellicht op een of twee strategische 

locaties. Dat doen wij omdat er nog al eens mensen naar de weg of route vragen. Informatieve kaarten omdat wij de mogelijkheid willen benutten om naast 

de verschillende wandel- en fietsroutes ook wetenswaardigheden over Hedikhuizen en zijn historie en pareltjes daarop kunnen aangeven. Daarbij werken 

wij nauw samen met de gemeente en het Heusdens Bureau voor Toerisme. 

 

2.7. Alternatieve ontsluiting Buitenwaardenweg voor landbouwverkeer 
 

Samen met agrarische bedrijven zal worden bekeken of er een andere ontsluitingsmogelijkheid kan worden gerealiseerd voor de landbouwpercelen aan de 

Buitenwaardenweg. Daardoor zal er minder landbouwverkeer door de kern gaan rijden. We zullen de mogelijkheid onderzoek ten oosten van de 

Steenfabriek en nadrukkelijk zullen we dit samen met de bedrijven gaan doen. 

We starten met een meer algemeen overleg met alle agrarische bedrijven om elkaar beter te leren kennen en daarmee ook meer begrip en betekenis te 

krijgen voor de vragen die er over en weer zijn. We zijn nu eenmaal een klein dorp midden in een groot agrarisch gebied en dat heeft veel voordelen, maar 

soms ook nadelen. Essentieel is dat we elkaar op zoeken en in gesprek gaan en in gesprek blijven vanuit een positieve en constructieve grondhouding. Dat 

past bij ons dorp en onze uitgangspunten: wederzijds respect, gelijkwaardigheid en vertrouwen 

 

2.8. Duurzame energiehuishouding, Hedikhuizen energieneutraal in…. 
 

Nederland moet in de periode tot 2023 in ieder geval 16% van het energiegebruik duurzaam worden opgewekt en ten minste moeten 1,5% energie per jaar 

worden bespaart. Intussen worden en veel dorpen, wijken, straten initiatieven genomen om energie te besparen en energie duurzaam op te wekken. Veelal 

richten lokale bewoners daarvoor een energiecoöperatie op. Samen aan de slag en investeren in de opwekking van bijvoorbeeld zon- of windenergie en 

isoleren van woningen en bedrijven. De opbrengsten worden veelal weer gebruikt voor andere investeringen in dorp en gemeenschap.  
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Een werkgroep bestaande uit Frank Coolen, Eugène Kuis en Vincent Snels zal de mogelijkheden voor Hedikhuizen in kaart gaan brengen. Zij hebben zelf 

ruime ervaring met het verduurzamen van de energiehuishouding en met energiecoöperatie onder andere in Vught. Zij zullen ook gaan samenwerken met 

Energiek Heusden, een vrijwilligersorganisatie, opgericht in 2014, die de energiedoelstellingen in de gemeente Heusden wil helpen realiseren. De werkgroep 

zal stapsgewijze gaan werken aan onder meer de potentie voor zonnepanelen en windenergie, collectieve inkoop van zonnepanelen en de oprichting van 

een energiecoöperatie. Ook een van de belangrijkste aspecten, namelijk energiebesparing zal aandacht krijgen. 

 

3. Kosten en begroting 
 

In tabel 1 staan de begrote incidentele en structurele kosten van de acht actiepunten. Daarnaast staat de dekking van deze kosten, die 

voornamelijk uit gemeentelijke begroting zal komen. Naast deze dekking voelen wij ons verantwoordelijk om waar mogelijk en zinvol subsidie 

aan te vragen, bijvoorbeeld voor het herstel van de landschapselementen en dekking bij derden te zoeken zoals bedrijfsleven, (goede doelen) 

organisaties en wellicht via crowd funding. Deze dekking kan ook bestaan uit materialen, voorzieningen, diensten en andere vormen van 

ondersteuning in plaats van financiële middelen. 

 
 Kosten € Dekking 

Actiepunten Eenmalig Structureel gemeente provincie derden 

1. Kleinschalige mobiliteit      

2. Toeristisch straat meubilair      

3. Informatieboekje 1000     

4. Multifunctionele ontmoetingsruimte      

5. Kwaliteitsimpuls herstel landschapselementen     subsidie  

6. Voorzieningen voor wandelaars, fietsers en toeristen      

7. Alternatieve ontsluiting Buitenwaardenweg      

8. Duurzame energiehuishouding      

Totaal      

 



 
 

28 
 

 

4. Uitwerking actieplan 

nr Actielijn Activiteiten Beoogd resultaat Inzet Hedikhuizen Bestuurlijke of 

maatschappelijke 

doorwerking 

Doelrealisatie Kosten 

In € 

Opmerkingen 

 Toelichting De activiteiten, acties, maatregelen 

die nodig zijn om het beoogde doel te 

realiseren 

Het resultaat wat we realiseren Welke acties neemt 

Buurt Bestuurt c.q 

de bevolking 

De acties die van de 

gemeente of andere 

actoren worden 

verwacht 

De beoogde doelen in 

termen van 

verandering in ons 

dorp en omgeving 

  

1 Kleinschalige mobiliteit: 

verbinden van mensen en 

voorzieningen 

1. Inventarisatie van vraag en/of 
behoefte bij (oudere) 
bewoners 

2. Onderzoek gebruiken 
boodschappenbus Stichting 
Poels, samen met initiatief 
Herpt en Aalburg) 

3. Inventariseren vrijwilligers 

Optimale mobiliteit en 

dienstverlening in het dorp 

Besparing op bv Wmo 

taxikosten 

Carine Jansen 

H. Meulenbeld 

Vrijwilligers 

 

Gemeente 

Provincie 

Nationaal 

Ouderenfonds 

Ouderen blijven 

langer in het dorp 

  

2 Toeristisch wegmeubilair 

van duurzame materialen 

1. Inventarisatie locaties voor 
wegmeubilair 

2. Inventarisatie aanbod 
duurzame wegmeubilair 

3. Keuze locaties en soort 
wegmeubilair 

4. Plaatsen 10 – 12 nieuwe 
rustbankjes en vervangen 
(oude) bestaande bankjes 

Op enkele mooie plekken, 

zoals zichtlocaties uniforme 

rustbankjes (zie ook kaart 

1) 

     

3 Informatieboekje voor 

bewoners en toeristen 

Boekje met allerlei actuele en 

aantrekkelijke informatie over 

Hedikhuizen voor alle nieuwe en 

voor huidige bewoners 

Wie is wie 

Handig en informatief 

boekje papier en digitaal, 

dat eenvoudig kan worden 

geactualiseerd 

Wendy  Welkom nieuwe 

bewoners 

 

  

4 Mulifunctionele 

ontmoetingsruimte 

1. Uitwerken huren woning 
Oude Schoolstraat. 

2. Inventariseren mogelijkheden 
voor  

3. multifunctionele ruimte/kiosk 
met terras: afhaalpunt 
pakketten, bibliotheek, zorg, 
cursussen, feest, ontmoeten, 
culturele activiteiten, klussen 
en kleinschalige hulp 

Multifunctionele 

ontmoetings- en 

gebruiksruimte 

    Vaste lasten oa. Huur, 

nutsvoorzieningen, OGB 

Eenmalige lasten voor 

aanpassing  

Aanschaf voorzieningen 
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4. Ontwerpen multifunctionele 
ruimte 

5 Kwaliteitsimpuls, herstel 

landschapselementen 

Herstellen en verbeteren 

authentieke karakter groen en 

landschappelijke waarden: 

 nieuwe beplanting bomen, 
struiken 

 inzaaien bloemrijke bermen 

 groene erfafscheidingen 

 doorgaande laanbeplanting 
buien wegen 

 opknappen sloot rond 
speeltuin 

Authentieke groene 

karakter en natuur- en 

landschapswaarden 

    Subsidieregeling verbin-

dingen en landschap 

Noord-Brabant 2016 

  Bollen in bermen  P. van der Vleuten 

C. Jansen 

    

6 Voorzieningen voor 

wandelaars, fietsers, 

toeristen 

Wandelroutes rondje 

Hedikhuizen in combinatie met 

cultuurhistorie, natuur en 

landschap 

Zie ook kaart ## 

Hedikhuizen ontdekken, 

inspireren en ontmoeten 

Wandelroutes met 

beschrijving (papier en 

digitaal) 

H. Meulenbeld 

 

    

  Kaart met routes en informatie 

voor Informatiepaneel 

Kaart in Informatiepaneel H. Meulenbeld 

 

P. Lardinois    

7 Alternatieve ontsluiting 

Buitenwaardenweg voor 

landbouwverkeer 

Inventariseren mogelijkheden 

voor alternatieve ontsluiting rond 

oostzijde Steenfabriek 

Organiseren overleg met 

betrokken partijen 

Alternatieve route voor 

landbouwverkeer 

P. van der Vleuten, 

D. Jooren, E. Kuis 

H. Meulenbeld, 

M. van Lieshout 

Steenfabriek Van 

der Sandengroep 

   

8 Duurzame 

energiehuishouding 

Hedikhuizen 

energieneutraal in…. 

1. Instellen werkgroep 
energiebesparing en 
duurzame energievoorziening 

2. Onderzoek potentie 
energiecollectief of 
bewonerscoöperatie en 
energiegebruik 

3. Inventarisatie duurzame 
energiemogelijkheden 

Forse toename 

energiebesparing en 

duurzame 

energieopwekking 

Energieneutraal in … 

F. Coolen 

V. Snels 

E. Kuis 

Energiek Heusden Hedikhuizen 

aanzienlijk 

duurzamer en 

energieneutraal in 

…. 
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Bijlage 2 

 

SCHEMA GROENONDERHOUD 

 

 
  



 
 

31 
 

Bijlage 3 Kaart met ideeën voor een nieuw ommetje Hedikhuizen Oost 

 

 


