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Het jaar 2020 werd gedomineerd door de uitbraak van de Corona pandemie. Dat had ook gevolgen voor onze
vereniging; geen jaarvergadering, geen raad op pad en geen overleg met het college van B&W. Toch was het
een druk jaar voor onze vereniging en heeft PB Heino niet stilgezeten.
Bestuur
De bestuursleden die in 2019 ons kwamen versterken hebben zich niet verkiesbaar gesteld in 2020. Wel is Paul
Folgers het bestuur in 2020 komen versterken. Tijdens de Algemene Ledenvergadering, die in het najaar van
2021 zal plaatsvinden, zal hij verkiesbaar zijn.
Informeren en betrekken inwoners bij plannen
Vaak is het belangrijk dat niet alleen wij als bestuur betrokken worden bij plannen, maar de inwoners.
Onderwerpen waarbij we aan de bel getrokken hebben zijn o.a. uitbreiding parkeren station, verkeersveiligheid
Vlaminckhorstweg, centrumplannen en het zonnepark Telgenbos. Deze en andere acties hebben ertoe geleid
dat de gemeente de betrokkenheid van de inwoners heeft vastgelegd en gaat toepassen op allerlei processen
en initiatieven.
Verkeer
Belangrijk was het gezamenlijk optrekken van de Plaatselijke Belangen langs de N35 gericht op de
opwaardering van de N35. De ludieke spandoeken trokken veel belangstelling van de pers en de politiek. Eind
dit jaar is besloten door het rijk om de N35 op te waarderen tot een 100 km weg met ongelijkvloerse kruisingen
en parallelwegen.
Daarnaast zijn we bezig geweest met de uitbreiding van de parkeerplaatsen bij het station, maar dit is
opgeschort. Er komt een studie naar een snellere treinverbinding, veiligere perrons en een betere aansluiting
overstap ander vervoer. De uitbreiding van het parkeren wordt daar een onderdeel van. PB Heino en
omwonenden worden straks betrokken bij de planvorming.
De verbetering verkeersveiligheid Vlaminckhorstweg gaat nu naar de eindfase van de planvorming. Onze inzet
is zorgen dat alle belangen tot zijn recht komen en we zetten ons in voor een aantrekkelijke wandelroute.
Uitbreiding van het dorp
De woningbehoefte is groot en gelukkig vordert de planvorming voor plan Molenwijk. De gemeente heeft met
betrokkenheid van een dertigtal omwonenden en belangstellenden in een aantal sessies een plan gemaakt. Op
advies van PB is extra aandacht besteed aan de groenrand en wandelmogelijkheden in de wijk en de
omgeving.
De uitbreiding van bedrijventerrein Blankenfoort krijgt ook verder vorm. Als PB hebben we gevraagd voldoende
ruimte te reserveren voor de toekomstige parallelweg N35. Een groene inpassing met ook hier
wandelmogelijkheden hebben we met succes aangekaart.
Input in andere organisaties
Het bestuur van PB Heino is ook betrokken bij een aantal organisaties. Zo werken we samen met Duurzaam
Heino aan de informatie aan en betrokkenheid van de inwoners om de energietransitie mogelijk te maken.
Met Hart voor Heino willen we een centrum meer van deze tijd voor inwoner en bezoeker: een aantrekkelijk plek
om heen te gaan, elkaar te ontmoeten en te verblijven, groener met meer zitgelegenheid, waar wat te beleven
valt en betere fietsvoorzieningen.
We zijn betrokken bij Sportraad Heino voor gezonde bloeiende sportverenigingen als voorziening voor actieve,
gezonde inwoners. Met de gemeente wordt gewerkt aan het Roalter Sportakkoord en Preventie Akkoord.
En ook bij het Kernteam Heino waar professionele organisaties en vrijwilliger-organisaties zich richten op zorg
en welzijn van vooral de kwetsbare inwoners, zijn wij betrokken. Ze nemen initiatieven en stemmen activiteiten
op elkaar af.
Daarnaast is er in 2020 het Digitaal Dorpsplein Heino (www.inheino.nl) gelanceerd. Dit is een initiatief van PB
Heino en richt zich op nieuws, activiteiten, verenigingen, lokale ondernemers. Kortom; een website voor
inwoners en toeristen. Inmiddels is er een eigen redactie en groep actieve vrijwilligers.

Communicatie en promotie
We vinden het belangrijk dat inwoners van Heino ons weten te vinden en dat we delen waarmee we bezig zijn.
Dat doen we door nieuws te verspreiden via Facebook, via Inheino.nl en eens per kwartaal een column in de
Heino Koerier. Op Facebook krijgen we gestaag nieuwe volgers en op de columns krijgen we regelmatig reactie
via de mail. We zijn blij met reacties van onze leden en inwoners, want zo krijgen we een beter beeld van wat er
allemaal leeft.
Investeringen in het dorp
PB Heino heeft ook in 2020 een financiële bijdrage geleverd aan een aantal initiatieven. Waaronder aan
Stichting Digitaal Dorpsplein voor de realisatie van de website. Tevens is de Stichting Multi Functionele
Accommodatie Heino ondersteund met een bijdrage om het Dorpshuus te verduurzamen door
energiebesparende aanpassingen door te voeren. Ook voetbalvereniging Heino heeft forse
verduurzamingsmaatregelingen uitgevoerd om op gas en elektriciteit te besparen. Dit initiatief kon op een
bijdrage van PB rekenen.
De Heinose Winkeliersvereniging is ondersteund om de verfraaiing van het centrum met de bloemenbaskets te
onderhouden.
Het project van burgerinitiatief Heino Waakt om Heino veiliger te maken kon worden gecontinueerd
door een financiële bijdrage.
Plaatselijk Belang Heino blijft zich ook in 2021 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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