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Het jaar 2021 stond, net als het jaar daarvoor, helaas in het teken van de Corona pandemie. Dat had ook
gevolgen voor onze vereniging; wederom geen jaarvergadering, geen overleg met het college van B&W en een
digitale raad op pad bijeenkomst. Toch heeft PB Heino ook in 2021 niet stilgezeten.
Bestuur
Er zijn geen wisselingen geweest in het bestuur in 2021. We constateren wel dat uitbreiding en verjongen van
het bestuur noodzakelijk is voor de continuïteit en om de relatie met de jongeren te leggen.
Informeren en betrekken inwoners bij plannen
Als plaatselijk belang zijn we er voor alle inwoners van Heino. We hechten er dan ook waarde aan dat inwoners
goed geïnformeerd en betrokken worden. De gemeente heeft de betrokkenheid (participatie) van de inwoners
vastgelegd en gaat het toepassen op allerlei processen en initiatieven. Bestuur PB Heino is betrokken bij de
opwaardering N35, de kerngroep Visie Dorpsrand Heino- N35, de aanpak reconstructie Zwolseweg-Dorpstraat
en de schouw begaanbaarheid van de stoepen in het centrum van Heino. Samen met de gemeenteraad hebben
we de bijeenkomst raad op pad georganiseerd voor de burgers.
Raad op pad
Op zaterdagmorgen 12 juni werd door de gemeenteraad in samenwerking met PB Heino een ‘samen op pad’bijeenkomst georganiseerd. Onderwerpen waren: jongeren zoeken woning, visie op Dorpsrand Heino-N35,
begaanbaarheid stoepen, energietransitie, nieuwbouw Wooldhuis, effecten Covid op Dorpshuus en
verkeersveiligheid Vlaminckhorstweg. Na de presentaties ontstond een boeiende gedachtewisseling met de
raadsleden.
Verkeer
PB Heino is betrokken bij de veiligheidsmaatregelen N35. Voor de opwaardering N35 is een klankbordgroep
opgericht waarin ook Plaatselijk Belang Heino vertegenwoordigd is. De parkeerproblemen bij het station worden
meegenomen bij het plan om het station Heino te vernieuwen. Planvoorbereiding is opgeschort in afwachting
van het resultaat van de studie naar mogelijkheden voor een snelle (internationale) treinverbinding.
De verbetering verkeersveiligheid Vlaminckhorstweg is gesplitst in een onderdeel binnen de bebouwde kom die
uitgewerkt wordt en een onderdeel buiten de bebouwde kom die door de gemeente is overgeheveld naar Visie
Dorpsrand Heino-N35. PB Heino ziet geen rol voor zich in de uitwerking verkeersmaatregelen binnen de
bebouwde kom.
Ruimtelijke ontwikkeling Heino
De woningbehoefte is groot en gelukkig vordert de planvorming voor plan Molenwijk. Knelpunt is nog de
uitwerking van de Molenweg als 30 km gebied. De gemeente overlegd intensief met betrokkenen en PB Heino
wordt geïnformeerd. PB Heino is betrokken bij de voorbereiding van uitgifte van de twee CPO gebieden. CPO
staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap; samen gebied aankopen, uitwerken en bouwen. Een
uitgelezen kans voor jongeren en ouderen om samen de woning en woonomgeving te bouwen die bij je past.
De voorbereiding van de uitbreiding van bedrijventerrein Blankenfoort is gereed. Er is meer aandacht besteed
aan de groene inpassing en duurzaamheid.
Gezien de vele mogelijke ontwikkelingen aan de oostkant van Heino heeft PB de gemeente gevraagd om met
een visie te komen. De gemeente heef dit overgenomen en de voorbereidingen zijn gestart. PB Heino is in de
kerngroep vertegenwoordigd en ziet als belangrijkste taak dat het een open proces wordt waarin alle inwoners
en betrokkenen hun inbreng kunnen leveren.
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. We
zijn in gesprek om na te gaan hoe en op welke wijze we elkaar kunnen versterken.
Met Hart voor Heino willen we het centrum meer van deze tijd en aantrekkelijker maken. De projecten die lopen
zijn de waterspeelplaats bij de Leugenpomp (van de stichting De Leugenpomp), een aantrekkelijker entree van
het Hof van Rakhorst en betere inpassing van de monumentale Plataan bij de R.K. kerk. In samenwerking met

de ouderenbond(en) en de gemeente worden ook de knelpunten van de looproutes voor ouderen in beeld
gebracht.
PB Heino is ook betrokken bij het Kernteam Heino, waar professionele organisaties en vrijwilliger-organisaties
zich richten op zorg en welzijn van vooral de kwetsbare inwoners. Ze nemen initiatieven en stemmen activiteiten
op elkaar af. We hebben ook overleg met het Dorpshuus om te zien hoe en op welke wijze we elkaar kunnen
versterken. Vanwege tijdgebrek hebben we helaas moeten besluiten ons terug te trekken uit de Sportraad
Heino.
Daarnaast is er in 2020 op initiatief van PB Heino het Digitaal Dorpsplein Heino (www.inheino.nl) gelanceerd als
zelfstandige stichting met bestuur. Helaas is de vorming van een voldoende grote redactie een knelpunt.
Overlegd wordt of en hoe dit opgelost kan worden.
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. Vooral via Facebook merken we meer interesse in wat PB Heino allemaal doet; in 2021 hebben
we 206 nieuwe volgers erbij gekregen. 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
Diverse investeringen zijn gedaan om activiteiten in Heino te stimuleren. De Stichting Voedselbank heeft een
bijdrage ontvangen waardoor in toenemende mate inwoners van Heino gebruik kunnen blijven maken.
Tevens is Tennis Vereniging Heino ondersteund om een nieuwe start te maken en hun eigen interne organisatie
weer op orde te krijgen.
Cultureel Café Heino mocht op een bijdrage rekenen om hun presentaties verder mogelijk te maken.
De Heinose Winkeliersvereniging is ondersteund om de verfraaiing van het centrum met de bloemenbaskets te
onderhouden.
De ondersteuning aan het burgerinitiatief Heino Waakt om Heino veiliger te maken en Stichting Heino’s Feest is
mede door de coronaperikelen doorgeschoven naar 2022.
Plaatselijk Belang Heino blijft zich ook in 2022 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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