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Bestuur
In 2018 zijn Jan Meijer en Cor van Gasteren het bestuur van PB Heino komen versterken. Jan is penningmeester en
Cor is verantwoordelijk voor de ledenadministratie.Tijdens de Algemene Ledenvergadering in februari 2019 zullen zij
verkiesbaar zijn. Vanwege het aanstaande vertrek van David Godeschalk, Jannie van der Kolk en Charissa Bos zijn
we op zoek naar een voorzitter en nieuwe bestuursleden om het dagelijks bestuur weer compleet te krijgen.
N35
Plaatselijk Belang heeft ook in 2018 deelgenomen aan de inspraakbijeenkomsten van de verbreding N35 traject
Ganzepanbrug tot Nijverdal. Daarnaast is met de gezamenlijke PB’s opgetrokken om het hele pakket met
veiligheidsmaatregelen rond te krijgen. In oktober hebben wij samen met deze PB’s een petitie aangeboden in Den
Haag waarin wij opriepen om op korte termijn Rijksgelden beschikbaar te stellen voor de opwaardering van de N35
naar een regionale stroomweg. De petitie is 1521 keer ondertekend.
Woningbouw
Begin 2018 werd aan de inwoners van Heino gevraagd hun voorkeurslocatie voor woningbouw kenbaar te maken. Er
zijn in totaal 323 vlaggetjes gezet op potentiele locaties en in juli organiseerde de kopgroep een bijeenkomst om
toelichting te geven op de eerste beoordeling. Onderzoek heeft er inmiddels toe geleid dat een aantal locaties als
kansrijk is aangemerkt. Op vier grotere uitbreidingslocaties heeft de gemeente Raalte een voorkeursrecht gevestigd.
In 2019 gaat dit proces verder.
Waterspeelplaats Aver Heino
Waterschap Drents Overijsselse Delta meldde in het voorjaar van 2018 dat ze van plan was om de speelvoorziening
bij Aver Heino te ontmantelen. PB Heino vindt het behoud van deze speel- en ervaringsplek met water belangrijk voor
kinderen. Op basis van de argumenten van onze kant heeft het waterschap besloten de waterspeelplaats toch te
blijven onderhouden. Jong en oud kunnen daardoor weer veel plezier beleven aan deze leuke en leerzame locatie.
Parkeerproblemen station Heino
PB Heino heeft bij de gemeente het parkeerprobleem bij het station aangekaart. De gemeente erkent het probleem bij
zowel het station in Heino als in Raalte. De gemeente heeft een proces gestart dat moet leiden tot inzicht in het
benodigde aantal parkeerplaatsen bij beide stations en mogelijke locaties voor uitbreiding en de realiseerbaarheid.
Promotie
In 2018 hebben we vooral online promotie gemaakt voor PB Heino. Sinds de zomer wordt de website beter geupdate
en zoeken we nog meer contact met Heinoers via Facebook. Er zijn 62 nieuwe volgers bijgekomen en het bereik van
sommige berichten varieert van enkele honderden tot 3000 mensen. We vragen vaak om input van de lezers en dat
zorgt voor directe interactie met de inwoners van Heino.
Investeringen in het dorp
PB Heino steunt Heino Waakt, het burgerinitiatief om Heino veiliger te maken. Daarnaast hebben we een financiële
bijdrage kunnen leveren aan het repareren van de duofiets (Ouderenwerk Heino), het vervangen van de AED’s
(EHBO), een voorstelling voor vrijwilligers van de sportvereningen en aan de bloemen die ’s zomers het dorp sieren.
Overig
Naast bovengenoemde aandachtspunten uit het jaar 2018 is Plaatselijk Belang ook met het volgende actief geweest:
• Invulling energietransitie (o.a. zonneparken)
• Centrumvisie
• Verkeersveiligheid in Heino, o.a. Vlaminckhorstweg
Plaatselijk Belang Heino blijft zich ook in 2019 weer inzetten voor de belangen van alle inwoners van Heino en werkt
met hen en alle organisaties en verenigingen samen aan een mooi en leefbaar dorp!
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