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Hegelsom is een van de tien kernen in de gemeente 
Horst aan de Maas, gelegen ten zuidwesten van het 
de centrumkern Horst. Hegelsom als een dorp bestaat 
sinds 1933, daarvoor kent het al een lange historie als 
gebied met tal van buurtschappen.  Met de bouw van 
de Hubertuskerk is de huidige dorpskern ontstaan.   
In de herfst van 2008 heeft het dorp haar 75-jarig   
jubileum groots gevierd met een meerdaags evene-
ment. 
Op 1 januari 2008 telde het dorp 1.920 inwoners (zie 
bijlage I). Opvallend is dat Hegelsom, in vergelijking 
met de overige negen kern van Horst aan de Maas, 
een relatief jonge bevolking kent. Enkele kenmer-
kende eigenschappen van het dorp zijn de goede 
bereikbaarheid met auto, fiets en openbaar vervoer, 
het relatief lage voorzieningenniveau en het hechte 
verenigings leven.

1.1 Doelstelling en werkwijze
 Doel van dit Dorpsontwikkelingsplan (DOP) 
voor Hegelsom is vanuit de huidige situatie, het 
wensbeeld van bewoners en het gemeentelijk beleid 
op een integrale manier aan de leefbaarheid van het 
dorp te werken. Hiervoor is een visie op de toekomst 
van het dorp nodig, de Dorpsontwikkelingsvisie ofwel 
DOV, maar ook een uitvoerings programma dat deze 
visie vertaalt in concrete projecten of acties. Het DOP 
brengt deze twee samen in één document en vormt 
daarmee de agenda voor de leefbaarheid van Hegel-
som.

De dorpsraad Hegelsom heeft halverwege 2007 het 
initiatief genomen om aan de slag te gaan met het 
maken van een Dorpsontwikkelingsvisie en Dorps-
ontwikkelingsplan. Hiervoor is een werkgroep in het 
leven geroepen, samengesteld uit enkele leden van 
de dorpsraad en enkele inwoners, die verantwoorde-
lijk was voor het gehele traject om te komen tot dit 
document. Daarnaast heeft de dorpsraad de hulp in 
geroepen van Synthese voor de ondersteuning bij het 
maken van het DOP.

De inbreng van bewoners heeft een belangrijke  rol 
gespeeld bij de totstandkoming van het DOP.     
Na enkele maanden van voorbereiding door de werk-
groep zijn in het najaar van 2007 en de eerste maan-

den van februari dorpsgesprekken georganiseerd, 
ieder met een andere doelgroep of ander thema.   
Drie dorpsgesprekken voor de doelgroepen:
Jongeren, op 17 januari 2008 in OJC Phoenix.
Ouderen, 16 november 2007 in zaal Debije.
Verenigingen en stichtingen, op 14 november 2007 in 
de kantine van sportpark Wienes.
Twee dorpsgesprekken voor de thema’s:
- Ruimtelijke ontwikkeling en wonen, 
 op 7 november 2007 in zaal Debije.
- Welzijn en zorg, 
 op 28 november 2007 in zaal Debije.

In totaal hebben ruim 50 mensen meegedaan aan de 
dorpsgesprekken. Een groot aantal van hen was zelfs 
bij meerdere dorpsgesprekken aanwezig. 
Tijdens de dorpsgesprekken konden de bewoners aan 
de hand van prikkelende stellingen en topo grafisch 
kaartmateriaal in kleine groepjes met elkaar in gesprek 
gaan. Deze aanpak zorgde ervoor dat alle deelnemers 
voldoende kans kregen om hun ziens wijzen in te 
 brengen. In deze gesprekken stond het schetsen van 
een wensbeeld voorop.  Tal van onderwerpen zijn daar-
bij aan bod gekomen, waarbij opviel dat de inbreng 
van bewoners een hoog realiteits gehalte had. Er is 
nadrukkelijk voor gekozen om ook in gesprek te gaan 
met de jongeren zelf, in plaats van over de jongeren te 
praten. Hoewel deze bijeenkomst geen hoge opkomst 
kende, kwamen er wel enkele verassende inzichten 
uit.

De informatie uit de dorpsgesprekken is samen met 
een analyse van de huidige situatie en het gemeente-
lijk beleid verwerkt in een eerste concept DOP.   
Dit concept is op 14 oktober 2008 wederom met de 
dorpsbewoners besproken. Daarbij is ook gediscus-
sieerd over de veertien projectvoorstellen die in het 
DOP zijn benoemd en zijn prioriteiten vastgesteld. 
Deze prioriteitstelling is belangrijk om zo een tijdpad 
voor de uitvoering van het DOP te kunnen schetsen. 
Het resultaat van al deze stappen is het Dorpsont-
wikkelingsplan Hegelsom 2008 zoals het er nu ligt.



2.  Wonen en woonklimaat



7

In de afgelopen jaren is aan de zuidoost zijde van het 
dorp veel nieuwbouw gepleegd. Voor de toekomst is 
hier ook nog ruimte voor woningbouw. Ondanks deze 
nieuwbouw is nog steeds vraag naar nieuwe woningen 
in Hegelsom. Uit het woonwensenonderzoek van de 
gemeente Horst aan de Maas blijkt dat er met name 
een tekort is aan starters- en seniorenwoningen. Uit 
de gesprekken voor het DOP blijkt dat ouderen graag 
in het dorp willen blijven wonen. Vele ouderen wonen 
hier al geruime tijd of zijn er zelfs geboren. Ze nemen 
het lage voorzieningenniveau op de koop toe. Men 
is er inmiddels aan gewend dat voorzieningen zijn 
verdwenen en men heeft andere oplossingen gezocht. 
De ligging van Horst op korte afstand van Hegelsom 
speelt daarbij een grote rol.

Ook jongeren zouden graag in het dorp willen blijven 
wonen. De huidige woningen zijn echter vrij duur voor 
starters. In de afgelopen jaren is wel gebouwd voor 
starters, maar desondanks blijft de vraag bestaan.   
De geïnterviewde jongeren merken op dat veel leef-
tijdgenoten daarom uit het dorp wegtrekken en bij-
voorbeeld naar Horst verhuizen. Nieuwbouwwijken als 
Pastoorsveld en De Afhang in Horst grenzen bijna aan 
Hegelsom en zijn samen met het aanbod van goed-
kopere starterswoningen (ook huurwoningen) een 
aantrekkelijk alternatief voor jongeren. Ook beschikt 
Horst over aanmerkelijk meer voorzieningen in ver-
gelijking met Hegelsom. Er zijn echter ook voldoende 
redenen om in het dorp te blijven wonen. Een goed 
verenigingsleven, vriendenkring en identiteit spelen 
daarbij een rol.

Het is juist voor een dorp als Hegelsom erg belang-
rijk om ook deze twee doelgroepen voor het dorp te 
 kunnen behouden. De leefbaarheid wordt voor een 
deel bepaald door een zo divers mogelijke leeftijds-
opbouw. Het betekent dat er moet worden gewerkt 
aan een realistisch voorzieningenniveau dat tegemoet 
komt aan de behoefte die er onder de inwoners is. 
Ook moeten woonwensen worden vertaald in een 
 woningbouwprogramma dat in de behoefte voorziet.

2.1  Woningbouw
 Hegelsom telt op dit moment ongeveer 710 
woningen. De verhouding tussen vraag en aanbod lijkt 

de komende vijf jaar grotendeels in balans te zijn.   
De ambitie van de gemeente is om tot 2012 nog   
37 woningen te realiseren. In een doorkijk naar 2020 
denkt de gemeente dat er capaciteit is voor de bouw 
van 55 tot 70 woningen. 

De gemeente heeft in haar nieuwste woonvisie 2008 
zes woonopgaven geformuleerd:

Bevolking krimpt 1. ➞ Inspelen op de veranderingen:   
In de eigen woningbehoefte voorzien, maar ook 
door jongeren en gezinnen te binden.
Grootschalige zorg 2. ➞ Vermaatschappelijking van 
de zorg: kleinschalige zorgvoorzieningen zodat 
mensen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving 
kunnen blijven wonen.
Woningvoorraad is niet toekomstbestendig 3. ➞ 
 Toekomst bestendig maken: verschuivingen in 
 kwalitatieve vraag en eenzijdig en verouderd 
aanbod betekent een toenemende behoefte aan 
differentiatie van de woningvoorraad.
Huisvesting arbeidsmigranten: inspelen op ver-4. 
schuiving naar permanente arbeid en huis vesting 
van arbeidsmigranten. 
10 verschillende kernen 5. ➞ Maatwerk door bouwen 
naar behoefte: in alle dorpen woningbouw voor 
eigen behoefte. Horst en Grubbenvorst mogen 
bovenop de eigen behoefte extra bouwen.
Wonen en leven doe je samen 6. ➞ Gemeente als 
regisseur en speler: totstandkoming van ambities 
betekent samenwerking en draagvlak.

In de woonvisie 2008 wordt Hegelsom gedefinieerd 
als een woondorp. Dit houdt in dat er voldoende 
woonruimte is om te voldoen aan de vraag van eigen 
inwoners. Het dorp wordt levensloopbestendig.   
Dit betekent ook dat er mogelijk ruimte is voor klein-
schalig geclusterde combinaties van wonen en zorg. 
De gemeente stelt in haar ambities dat Hegelsom 
echter niet in aanmerking komt voor het realiseren 
van wooncombinaties met een beperkt zorgaanbod. 
Als het gaat om wonen en zorg heeft de gemeente 
een reactieve houding richting Hegelsom. Ook wil de 
gemeente zoveel mogelijk bouwen in dialoog met het 
dorp of het dorp zelf de ruimte te geven door projec-
ten als “bouwen in eigen beheer”.
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Uit de kernvisie van Wonen Horst blijkt dat de vraag 
naar huurwoningen gering is in Hegelsom. De woning-
corporatie denkt daarom ook dat er de komende jaren 
een licht overschot in het aantal huurwoningen ont-
staat. Dit zijn dan vooral eengezinswoningen.   
Er ontstaat wel een tekort aan nultreden- of grondge-
bonden seniorenwoningen. Momenteel bezit Wonen 
Horst 98 woningen, omgerekend 14 procent van de 
woningvoorraad.

De gemeente en Wonen Horst hebben hierin een be-
langrijke taak. Nu laat de gemeente Horst aan  de Maas 
nog teveel over aan projectontwikkelaars, waardoor er 
nauwelijks bouwgrond beschikbaar is voor particuliere 
initiatieven. Voor de toekomst betekent het concreet 
investeren in betaalbare woningen voor jongeren en 
slimme woonzorgcombinaties voor ouderen. Wonen 
Horst heeft de afgelopen 15 jaar niet of nauwelijks 
geïnvesteerd in huurwoningen. Er zijn zelfs huur-
woningen aan het bestand ont trokken door verkoop. 
De woningstichting moet echter blijven investeren in 
huurwoningen in Hegelsom.

Uit de gesprekken zijn een aantal geschikte locaties 
voor woningbouw naar voren gekomen. Deze locaties 
kunnen ruimte bieden aan woningbouw in de komen-
de tien jaar en wellicht nog verder in de toekomst. 
Locaties zijn:
- Het gebied tussen de meest recente uitbreiding en 

de Heijnenstraat (Hegelsom-Zuid)
- Het gebied tussen de Kruisstraat, Langstraat en 

Mevrouwsbosweg.
(beide locaties maken de kom wat ronder en de 
 afstand tot de dorpskern is niet te groot).

Op de locatie van de voormalige A-markt zijn plannen 
ontwikkeld voor de bouw van appartementen. Tijdens 
de dorpsgesprekken wordt dit initiatief niet toegejuicht. 
De locatie kan beter benut worden voor nieuwe voor-
zieningen of een ontmoetingspunt. Ook wordt er ge-
steld dat er (met name onder ouderen) geen behoefte 
is aan appartementen. Dorpsmensen zijn namelijk een 
tuintje gewend.
Verder zijn er plannen van een ondernemer om de 
voormalige Boerenbond locatie te ontwikkelen met 
woningen voor starters en senioren.

2.2  Bouwen in eigen beheer
 Om het bouwen voor eigen inwoners te 
 stimuleren zouden meer inwoners “in eigen beheer” 
een woning moeten kunnen bouwen. Dit is vooral aan-
trekkelijk voor grondbezitters, of mensen die nauwe-
lijks aan bod komen binnen de huidige, door project-
ontwikkelaars gerealiseerde, woningbouw projecten. 
De gemeente moet daarom meer de regie gaan voeren 
over woningbouwprogramma’s en bouw grond ter 
beschikking stellen aan particuliere initiatieven.
Een concept als Bouwen in Eigen Beheer kan hierin een 
centrale rol spelen. Onder andere in Lottum (en ook 
buiten de gemeente en provincie) is hier al ervaring 
mee opgedaan. Dit collectief particulier opdracht-
geverschap heeft als voordeel dat er bespaard kan 
worden op ontwikkelingskosten, omdat de deelnemers 
zelf als aannemer fungeren. Zo doen ze gezamenlijke 
inkopen en hebben veel keuzevrijheid. De toekomstige 
bewoners verenigen zich hiervoor in een collectief 
of een stichting. Belangrijke voorwaarde is dat de 
gemeente medewerking verleent aan een dergelijk 
initiatief, door bijvoorbeeld grond ter beschikking 
te stellen. Er zijn in het voorjaar van 2008 al diverse 
gegadigden voor een dergelijk bouwproject. Toekom-
stige bouwprojecten zouden zoveel mogelijk via dit 
concept gerealiseerd moeten worden.
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2.3 Wonen en zorg
 Uit de gesprekken met inwoners blijkt een 
duidelijke vraag naar seniorenwoningen in Hegelsom. 
Mensen willen graag oud kunnen worden in het dorp. 
Hiervoor is het niet alleen belangrijk dat het dorp 
 beschikt over voldoende kwalitatief goede senioren-
woningen, maar dat er ook gebruik kan worden ge-
maakt van zorg- en welzijnsvoorzieningen. Hegelsom 
telt nu slechts een handje vol seniorenwoningen aan 
de Venstraat en Keijsershof. Deze woningen vol  doen 
echter niet meer aan de eisen van deze tijd en zijn 
slecht toegankelijk met rolstoelen. De woningen zijn 
onder andere te klein. Het huidige bestand verdient 
daarom een grote renovatie. Daarnaast zijn er diverse 
locaties aan te wijzen die geschikt zijn voor het 
realiseren van nieuwe seniorenwoningen (al dan niet 
geclusterd in een woonzorgcomplex). Het woon-
zorgcomplex in Ysselsteyn kan daarbij als voorbeeld 
dienen. De huidige en nieuwe seniorenwoningen 
 moeten levensloopbestendig en gelijkvloers zijn. 

Voorwaarde is dat de woningen dicht bij het dorps-
centrum liggen, zodat de huidige en toekomstige 
voorzieningen in de kern goed bereikbaar zijn. 
 Mogelijke locaties zijn: Bestemmingsplan Hegelsom-
Zuid ter hoogte van de Heijnenstraat of de hoek 
Pastoor Debijestraat/Kogelstraat. Mogelijk kan ook 
zorgboerderij Wienesplaats een rol spelen bij de huis-
vesting van ouderen, en dan met name de ouderen  die 
behoefte hebben aan beschermd wonen met begelei-
ding.

2.4 Voorzieningen
 Hegelsom kent al jaren een laag voorzienin-
genniveau. Sinds een aantal jaren is het dorpscafé 
gesloten en ook de A-markt, de buurtsuper, is in 2007 
gestopt. Ook de bank is uit de dorpskern verdwenen. 
Overigens heeft de Rabobank even buiten het dorp, 
richting station, een nieuw kantoor geopend en is in 
het tankstation van Vissers is een postagentschap 
gevestigd. Wat rest is een pinautomaat aan de Pastoor 
Debijestraat. Ook was er tot voor kort een kleine 
weekmarkt op het Hubertusplein met een  bakker, 
groenteman en een viskraam. Twee van de drie zijn 
echter gestopt. Deze commerciële voorzieningen 
hadden ook een belangrijke sociale functie, die nu is 

komen te vervallen. Veel inwoners missen het con-
tact en het wandelingetje naar het dorp. Ook op het 
gebied van zorg- en welzijnsvoorzieningen heeft het 
dorp weinig aanbod. Er is bijvoorbeeld geen huisarts.

Het verdwijnen van deze voorzieningen is te verklaren 
door de aanwezigheid van kernen als Horst en Seve-
num op korte afstand van Hegelsom. Beide kernen 
beschikken over een hoog voorzieningenniveau. Veel 
inwoners hebben geaccepteerd dat ze voor zaken als 
boodschappen en de huisarts niet in het eigen dorp 
terecht kunnen. Overigens hebben de meeste super-
markten ook een bezorgservice. De minder mobiele 
inwoners hebben op allerlei manieren gevonden om 
toch gebruik te kunnen maken van deze voorzienin-
gen. Ze maken daarbij gebruik van buren of familie, 
maar dit wordt echter steeds lastiger te organiseren. 
Een taxidienst, gerund door vrijwilligers, kan mogelijk 
een uitkomst bieden. 

Het dorp beschikt echter nog wel over een aantal 
goede niet-commerciële voorzieningen, zoals een ge-
meenschapshuis, een jeugdsoos, een basisschool, een 
gymzaal en voetbalvelden met accommodatie.   
Het in stand houden van deze, of het creëren van 
nieuwe, voorzieningen in Hegelsom kan ook verbeterd 
worden door de korte afstand die wijken als Pastoors-
veld en Engelerveld hebben tot het dorp. Deze nieuwe 
wijken van Horst kennen ook (nog) geen voorzienin-
gen. De afstand tot de kern van Horst is groter dan tot 
Hegelsom. Vooral de basisschool, de (sport)vereni-
gingen en eventueel nieuwe zorg- en welzijnsvoor-
zieningen kunnen hier van profiteren.

De huidige locatie van de pinautomaat voldoet niet. 
Voor rolstoelgebruikers zit de automaat te hoog.   
Ook is de automaat regelmatig buiten werking.   
Om deze voorzieningen voor het dorp te behouden 
moet het voor iedereen toegankelijk zijn. Mogelijk kan 
de automaat een plaats krijgen in een nieuw multi-
functioneel centrum.



3.1 Stationsstraat
 De Stationsstraat van Horst naar Sevenum 
is een provinciale weg die ter hoogte van de Pastoor 
 Debijestraat Hegelsom passeert. De weg kent ter 
hoogte van het dorp een maximumsnelheid van 50 
km/uur. Het is de belangrijkste ontsluitingsweg voor 
het dorp. Parallel aan de Stationsstraat ligt een fiets-
pad met tweerichtingsverkeer. Een kilometer buiten 
het dorp kruist de weg de spoorweg van Venlo naar 
Eindhoven. De provincie is van plan om eind 2008 
de maximumsnelheid op de gehele Stationsstraat te 
verhogen tot 80 km/uur.
Al jaren zorgt de weg voor veel ergernis onder de 
inwoners van Hegelsom. De oversteek c.q. oprit vanaf 
de Pastoor Debijestraat is, zeker met het toenemende 
verkeer op deze provinciale weg en de aanstaande 
verhoging van de maximumsnelheid, erg gevaarlijk. 
Vooral tijdens de spitsuren (7-9 uur en 16-18 uur) is 
het een groot probleem. Een rotonde op de locatie zal 
voor een betere doorstroming van het verkeer kunnen 
zorgen.
Ook de spoorwegovergang is een bottleneck. Goede-
rentreinen worden steeds langer en de frequentie 
van de vervoersbewegingen nemen toe, waardoor de 
slagbomen steeds vaker en langer dicht zijn. Dit leidt 
tot grote opstoppingen en gevaarlijke situaties op de 
Stationsstraat, de Spoorweg (richting America) en de 
afslag naar het station. Een verkeersveilig alternatief 
voor de spoorwegovergang is het maken van een 
tunnel in combinatie met goede verbindingen naar 
het station en de Spoorweg. Ook het verplaatsen van 
het station, richting America, is een optie die onder-
zocht moet worden. Een bijkomend voordeel is dat de 
spoorbomen dan niet dicht blijven als de trein stopt. 
Door de huidige afstand tussen station en spoorweg-
overgang blijven de spoorbomen dicht als de trein bij 
het station stopt. Dit houdt verband met de sensoren 
voor de spoorbomen.

3.2 Hagelkruisweg
 Door de huidige verkeerssituatie in en rond 
het dorp, ontstaat er veel sluipverkeer op de Hagel-
kruisweg richting Horst. Deze weg is echter een 
kleine plattelandsweg, die niet berekend is op veel 
verkeer. Ook wordt het gebruikt door fietsers die 
naar het sportpark of Horst gaan. Onder hen is veel 
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jeugd. Vooral ter hoogte van zorgboederij Wienes en 
de manege, het Rooie Pedje en het sportpark leidt de 
toename van het verkeer tot onveilige situaties.   
De Hagelkruisweg moet daarom verkeersluw worden 
ingericht en binnen de bebouwde kom voorzien 
worden van voldoende straatverlichting. Dit vraagt 
nog meer aandacht als het sportpark in de toekomst 
gebruikt wordt voor een breder aanbod aan activitei-
ten, bijvoorbeeld door de basisschool.
Het Rooie Pedje wordt ook veel gebruikt door fietsers 
die naar het sportpark gaan. Bij het oprijden van de 
Hagelkruisweg ontstaan verkeersonveilige situaties 
die nadrukkelijk aandacht verdienen.

3.3 Ontsluiting dorpskern
 Hegelsom-Zuid, de nieuwe wijk met onder 
andere Bakhuuske en Michelslaan, kent alleen een 
ontsluiting op de Pastoor Debijestraat. Dit gebied 
wordt toch gezien als ontwikkelingslocatie voor 
 woningbouw. Het is daarom aan te bevelen dat de 
wijk ook een ontsluiting krijgt op de Heijnenstraat, 
zodat de verkeersdruk op de toch al drukke Pastoor 
Debijestraat wordt verminderd.

Pastoor Debijestraat vraagt op diverse plaatsen aan-
dacht. Ter hoogte van de basisschool ontstaan veel 
problemen tijdens het in en uitgaan van de school. 
Vooral de ouders die hun kinderen met de auto 
ophalen zorgen voor onoverzichtelijke en verkeers-
onveilige situaties. De kruising met de Hagelkruisweg/
Bakhuuske zorgt voor een ander probleem. Door 
een onduidelijke voorrangssituatie en sluipverkeer 
ontstaan daar veel verkeersproblemen. Wellicht kan 
de Pastoor Debijestraat een voorrangsweg worden, 
zodat dit overeenkomt met de verwachtingen van veel 
weggebruikers.

De drempels die op verschillende plaatsen in het 
dorp liggen veroorzaken problemen voor mensen die 
bijvoorbeeld en scootmobiel hebben of anderzijds 
minder mobiel zijn. De verkeersdrempels bij de krui-
singen van de Langstraat en de Kruisstraat liggen zelfs 
totaal verkeerd. Ook neemt het sluipverkeer (bijv. op 
de Bosstraat) als gevolg van drempels in centrum. 
Deze drempels zouden, waar mogelijk, vervangen 
kunnen worden door bloembakken.   

Het voordeel is dat daarmee ook de straten weer wat 
opgefleurd kunnen worden. 

Een andere manier om het verkeer binnen en buiten 
de bebouwde kom af te remmen is het plaatsen van 
zogenaamde smiley’s waarop de gereden snelheid 
wordt weergegeven. Vooral de Kogelstraat en de 
Kruisstraat zouden hier baat bij kunnen hebben.

3.4 Buitengebied
 Ook in het buitengebied van Hegelsom, dat 
vrij groot is, dient aandacht besteed te worden aan    
de verkeersveiligheid. De wegkanten dienen op een 
aantal plaatsen opgehoogd te worden omdat het 
hoogteverschil gevaarlijk is voor langzame verkeers-
deelnemers zoals fietsers en voor mensen die minder 
mobiel zijn. Op de belangrijkste doorgaande routes 
kunnen de bermen ook verhard worden met grasbeton-
blokken.
Verder liggen er op verschillende plaatsen in het 
 buitengebied onoverzichtelijke kruisingen en over-
steken. Per situatie moet gezocht worden naar de 
meest geschikte oplossing.

3.5 Openbaar vervoer
 Hegelsom heeft door de aanwezigheid van 
een treinstation aan de Stationsstraat, met verbindin-
gen naar Venlo en Eindhoven, en een busverbinding 
tussen Venlo en Venray voldoende mogelijkheden voor 
gebruikers van het openbaar vervoer. De aan sluitingen 
op het openbaar vervoer liggen echter op geruime 
afstand van de dorpskern, het station zelfs op enkele 
kilometers. De bus rijdt “slechts” langs het dorp.  Met 
name voor ouderen (en in zekere zin ook voor school-
gaande jeugd) is het wenselijk om de  bus verbinding 
door het dorp te laten rijden. Deze groep is vaak 
minder mobiel, waardoor openbaar vervoer op loopaf-
stand van groot belang is. Een mogelijke alternatieve 
route loopt langs de Pastoor Debijestraat, de Heijnen-
straat en de Spoorstraat voordat hij weer aansluiting 
vindt op de Stationsstraat. De deeltaxi is in sommige 
gevallen een goed alternatief, maar heeft als nadeel 
dat deze lang op zich laat wachten en dat ruim vooraf 
gereserveerd moet worden.



4. Ontmoeting  en sociale samenhang
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4.1 Café
 Hegelsom heeft door de sluiting van het laat-
ste café geen echte algemene ontmoetingsplaats meer. 
Dit wordt in het dorp als een belangrijk gemis ervaren. 
Bij veel mensen bestaat nog het beeld van Hegelsom, 
toen het zelfs nog meerdere cafés had.   
De cafés zijn echter vertrokken omdat er te weinig 
klandizie en er teveel concurrentie van Horst was. 
Het gemeenschapshuis neemt de functie van het café 
in een aantal gevallen over. Bij dorpsactiviteiten als 
carnaval is het gemeenschapshuis het middelpunt van 
de activiteiten. Ook de diverse verenigingsaccommo-
daties hebben voor een aantal doelgroepen de taken 
van het café overgenomen. Vooral OJC Phoenix trekt 
op bepaalde tijden meer dan alleen jongeren. Jongeren 
gaan daarentegen voor het uitgaan naar Horst.
Toch vindt niet iedereen het gemeenschapshuis, in de 
huidige opzet, geschikt als vervanging voor het café. 
Het straalt geen gezelligheid en huiselijkheid uit.   
Het gemeenschapshuis kan echter het centrum van 
ontmoeting worden als er meer wordt geïnvesteerd 
in een gezellige bar, het creëren van een terras en het 
organiseren van activiteiten zoals een eetpunt (waar-
voor inmiddels een initiatief is opgezet) of huiskamer-
project.

4.2 Accommodaties
 Over Hegelsom verspreid liggen diverse  
accommodaties. Bij de sportvelden ligt een kantine  die 
gebruikt wordt door drie verenigingen. Naast de basis-
school staat een gymzaal (die overigens eigendom is 
van de gemeente) die ook door diverse clubs wordt 
gebruikt. Tot slot is er het gemeenschapshuis dat  
onderdak biedt aan tal van verenigingen. In het 
bestuur van het gemeenschapshuis zijn vier vereni-
gingen vertegenwoordigd. De carnavalsvereniging, 
de muziekvereniging, de zangvereniging en de KBO 
hebben hiervoor een beheersstichting in het leven 
geroepen (het is officieel een verenigingsgebouw).  
Andere clubs of initiatieven mogen ook gebruik maken 
van deze accommodatie.

Hoewel iedere vereniging of activiteit nu zijn eigen 
onderkomen heeft, zijn er flink wat wensen. De gym zaal 
is niet geschikt voor officiële competitiewedstrijden 
en is tevens sterk verouderd. Korfbalvereniging ODOS 

wijkt daarom al uit naar Sevenum voor de wedstrijden. 
Ook het gemeenschapshuis heeft de grens van haar 
mogelijkheden bereikt, zowel qua oppervlakte als 
bezetting. In de loop der jaren zijn er al tal van uit-
breidingen geweest. Dit heeft geleid tot een gebouw 
met verschillende bijgebouwen. Er is echter op de 
huidige locatie geen ruimte meer om verder uit te 
breiden. Voor een aantal activiteiten wordt daarom al 
uitgeweken naar accommodaties in andere dorpen, 
zoals Sevenum, Horst en Grubbenvorst.

De jeugd heeft diverse plekken tot hun beschikking.  
Zo zijn er OJC Phoenix en Jong Nederland, maar 
(noodgedwongen) ook enkele jongerenketen. Het 
zijn accommodaties die voor en door de doelgroep 
gerund worden en waar ze hun gang kunnen gaan. 
In OJC Phoenix komen echter steeds meer jongeren 
van buiten het dorp en ook mensen die de doelgroep 
inmiddels ontgroeid zijn. Jong Nederland groeit met 
ruim 160 leden (en dit aantal is nog steeds groeiende) 
inmiddels behoorlijk uit zijn jasje, ook qua buiten-
ruimte, en is daarom op zoek naar een andere locatie 
voor hun activiteiten. Ze denken daarbij nadrukkelijk 
aan een combinatie met sportpark Wienes. Voor de 
jongeren is het belangrijk dat ze en eigen plek hebben 
waar ze voldoende ruimte krijgen zelf iets te kunnen 
organiseren. Eens per 3 maanden wordt de Pannakooi 
geruild met de skatebaan van Meterik.

Op basis van het bovenstaande kan gesteld worden 
dat de roep om twee multifunctioneel te gebruiken 
accommodaties/locaties sterk is. De sportverenigingen, 
Jong Nederland en gymzaal kunnen zoveel mogelijk 
gebundeld worden ter hoogte van de huidige locatie 
aan de Hagelkruisweg. Jong Nederland heeft inmiddels 
voor haar deel het initiatief genomen tot een haalbaar-
heidsonderzoek.
Ook het terrein van de manege zou hierbij betrokken 
kunnen worden. Daarnaast verdient de mogelijkheid 
van een nieuw tenniscomplex de aandacht.  De sport-
voorzieningen in Hegelsom hebben niet alleen een 
functie voor het dorp zelf, maar kunnen ook in een 
 behoefte voorzien voor inwoners van de nieuwe 
 wijken in Horst.

Op de huidige locatie van Zaal Debije kan een geheel 
nieuw gemeenschapshuis verrijzen waarin sociaal-



14

culturele activiteiten gebundeld kunnen worden met 
zorg- en welzijnsvoorzieningen. Het kan dé plek 
 worden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en 
maakt het dorpscentrum een stuk levendiger. Voor-
waarde is dat het gebouw multifunctioneel is en ruime 
openingstijden kent. Voorzieningen die hierin onder-
gebracht kunnen worden zijn:
- een café c.q. huiskamer/eetpunt;
- een zorgloket (spreekuur van de huisarts, 

 bloedprikken, etc.);
- een postagentschap, VVV-loket;
- een winkeltje met dagelijkse producten.

Alternatieve locaties voor een multifunctioneel 
gemeenschapshuis zijn de oude tuinbouwloods aan 
de Mevrouwsbosweg (nadeel: aan de rand van het 
dorp), de voormalige winkel/bakkerij van Geurtjens 
of de locatie Janssen (boerderij tegenover het huidige 
gemeenschapshuis). Alle locaties bieden voldoende 
ruimte om een groot nieuw centrum te herbergen.   
Als de huidige locatie gebruikt wordt voor een nieuw 
multifunctioneel centrum, kan zelfs de relatie gelegd 
worden met de basisschool (in de vorm van een Brede 
School). Ook buitenschoolse opvang en de peuter-
speelzaal zullen in dit concept worden meegenomen.

Naast de gemeente zou ook Wonen Horst een be-
langrijke rol kunnen spelen bij het ontwikkelen van 
 dergelijke multifunctionele dorpsvoorzieningen. 
Wonen Horst heeft niet alleen de taak om voldoende 
geschikte woningen aan te bieden, maar ook te 
 werken aan een prettige leefomgeving. In de kernvisie 
Hegelsom stelt de woningcorporatie dat ze de moge-
lijkheden graag in samenwerking met de gemeente 
zou willen onderzoeken. Hierin kan de dorpsraad ook 
een belangrijke rol spelen. 
Belangrijk is dat de gebruikers in een dergelijke 
vergaande vorm van samenwerking niet hun eigen 
identiteit verliezen. 

4.3 Verenigingsleven
 Hegelsom kent een krachtig en bloeiend 
verenigingsleven. Het is een van de belangrijkste 
“voorzieningen” in het dorp. Door de manier waarop 
het de inwoners bindt en met elkaar in contact brengt, 
draagt het voor een groot deel bij aan de leefbaar-
heid en sociale samenhang van het dorp. Er is een 
breed aanbod aan verenigingen, die elk een uitgebreid 
aanbod aan activiteiten organiseren voor hun leden. 
Buiten het verenigingsleven is er weinig te doen in 
het dorp. De KBO, met 200 leden een grote club, is 
een van de meest actieve verenigingen, maar kampt 
de laatste tijd met een teruglopende belangstelling 
voor haar activiteiten. Het probleem is zelfs zo groot 
dat een aantal, voorheen populaire, activiteiten zoals 
seniorensport en volksdansen dreigen te verdwijnen. 
Voor de jeugd wordt door Jong Nederland en OJC 
Phoenix veel georganiseerd. Met name Jong Nederland 
kent een groeiend aantal leden. De jeugd helpt veel 
mee bij het organiseren van hun activiteiten. Voor de 
jeugd in de leeftijd van 10 t/m 14 jaar wordt er on-
voldoende georganiseerd en het valt daardoor overal 
buiten.

Er zijn echter een aantal verenigingen die veel pro-
blemen hebben met het werven van vrijwilligers en 
bestuursleden. Vooral de carnavalsvereniging, OJC 
Phoenix en de toneelvereniging geven duidelijk aan 
dat ze moeite hebben met het werven van vrijwilligers. 
Over het algemeen blijkt het lastiger om vrijwilligers 
te binden aan structurele activiteiten (zoals bijvoor-
beeld jeugdleiders). Bij de voetbalvereniging wordt 
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daardoor continue met onderbezetting gewerkt.   
Voor tijdelijke zaken die een duidelijke kop en staart 
hebben, zoals bijvoorbeeld een festiviteit of de ver-
bouw van de accommodatie, zijn altijd wel voldoende 
vrijwilligers te vinden.
Er worden verschillende manieren gezocht om toch 
vrijwilligers te krijgen voor structurele activiteiten. 
Vaak worden ouders van jeugdleden verplicht een bij-
drage te leveren. De fanfare vraagt ook hun jeugd om 
mee te helpen. Jong Nederland werft de vrijwilligers 
onder hun leden, door hun een opleiding en begelei-
ding aan te bieden. 

Ook het vinden van bestuursleden blijkt in de praktijk 
lastig te zijn. De verenigingen zijn in dat opzicht 
elkaars concurrenten. De KBO kent momenteel zelfs 
een minimale bezetting en ook de muziekvereniging 
kampt met een tekort aan bestuursleden. Wellicht 
kan samenwerking op verenigingsniveau hier een 
oplossing in bieden. Het werven en behouden van 
vrij willigers en bestuursleden moet een permanent aan-
dachtspunt zijn voor verenigingen. Het vrijwilligers-
werk kan aantrekkelijk gehouden worden door het 
aanbieden van interessante taken en leuke activiteiten 
als beloning.

4.4 Samenwerking en afstemming
 De verenigingen voor voetbal, korfbal en 
beugelen werken al enige tijd samen. Ze zijn gezamen-
lijk beheerder van de sportaccommodatie aan de 
Hagelkruisweg. Om deze samenwerking nog meer te 
bekrachtigen zal er een gezamenlijke vereniging  
worden opgericht. Mogelijk kunnen andere verenigin-
gen zich bij het samenwerkingsverband aansluiten.   
De andere verenigingen werken namelijk nog nauwe-
lijks samen. Hier liggen echter wel kansen, omdat er 
vaak dezelfde problematiek speelt en de doelgroep 
grotendeels hetzelfde is. Meer samenwerking en 
afstemming maken niet alleen de afzonderlijke clubs 
sterker, maar ook het totale aanbod aan activiteiten in 
het dorp. Concurrentie zou de doodsteek beteken voor 
het verenigingsleven in een klein dorp als  Hegelsom.
Een omnivereniging voor alle verenigingen in Hegel-
som is echter geen optie. Hiervoor is er te veel 
diversiteit in activiteiten en zijn er te sterke cultuur-
verschillen. Samenwerking zou wel mogelijk zijn als 

het gaat om overeenkomstige activiteiten of op locatie/
accommodatieniveau. Sportverenigingen kunnen 
zoveel mogelijk gebundeld worden op het sportpark 
en de culturele verenigingen in een nieuw te bouwen 
multifunctioneel centrum.

Om de samenwerking nog meer kracht bij te zetten 
zal er ook op dorpsniveau meer overleg tussen de 
verenigingen moeten plaatsvinden. Een jaarlijks ver-
enigingenoverleg, waar alle voorzitters bij aan wezig 
zijn, behoort tot de mogelijkheden. De dorpsraad 
wil kartrekker zijn van een dergelijk overleg.  Wellicht 
moet hier wel onderscheid gemaakt worden tussen 
sportverenigingen en culturele verenigingen.   
Een dorpswebsite kan het sterke aanbod in Hegelsom 
nog eens benadrukken.



5. Dorpsverfraaiing
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5.1 Herinrichting dorpskern en entrees
 Doordat Hegelsom is ontstaan uit twee buurt-
schappen, heeft het dorp een nogal vreemde structuur. 
Het kent niet een echte centrale dorpskern. De Pastoor 
Debijestraat is de belangrijkste toegangsweg, waar-
langs ook de meeste voorzieningen zijn gevestigd. 
Ter hoogte van d e kerk komen vier wegen bij elkaar. 
Samen met het plein en het gemeenschapshuis doet 
 dit gebied dienst als dorpscentrum. Hegelsom kan 
echter veel meer uitstraling krijgen als de toegangs-
wegen en het dorpscentrum opnieuw in ge richt worden. 
 Het centrum kan beter geaccentueerd worden met 
een  andere bestrating. De toegangwegen kunnen met 
andere straatverlichting en meer groenvoorzieningen 
uit nodigender en veiliger worden. Bloembakken kunnen 
de drempels op een aantal plaatsen vervangen. Ook 
kunnen bloembakken ge bruikt worden om de dorps-
entrees meer te accentueren.
Daarnaast dient er een groenplan voor het gehele dorp 
te komen. De meeste straten in Hegelsom zijn nu saaie 
rechte straten zonder veel versiering. In het groenplan 
kan komen te staan waar er nieuw groen  gewenst is, in 
zowel de dorpskern en het buitengebied. Het groen van 
het buitengebied moet weer terugkeren in het dorp.

5.2 Sint Hubertusplein
 Op initiatief van de dorpsraad is in het voor-
jaar van 2008 het Sint Hubertusplein, dat officieel nog 
geen naam had, op de schop genomen. Het was een 
van de aandachtspunten tijdens de dorpsgesprekken, 
die in de loop van het proces reeds zijn uitgevoerd. Het 
voormalige grasveld met kunstwerk heeft een nieuwe 
inrichting gekregen en is daardoor omgetoverd tot het 
nieuwe middelpunt van het dorp. Op het veld staat een 
kunstwerk dat “Tuute op stok” symboliseert. Het veld is 
echter uitermate geschikt om het dorpsplein van Hegel-
som te worden, de plek waar inwoners elkaar kunnen 
ontmoeten.

Rond het nieuwe Hubertusplein kunnen allerlei activi-
teiten georganiseerd worden. Ook kan het plein het 
vertrekpunt (of pauzeplaats) worden van fiets- en 
 wandelroutes in de omgeving. Het dorpscentrum krijgt 
daardoor veel meer uitstraling en levendigheid.

5.3 Bufferzone Hegelsom-Horst
 Het is van belang dat Hegelsom zijn eigen 
identiteit behoudt. Dit betekent onder andere dat het 
dorp niet mag vastgroeien aan Horst. Uitbreiding van 
Horst met de plannen Pastoorsveld, Engelerveld en De 
Afhang hebben er voor gezorgd dat de afstand tussen 
beide kernen slechts enkele honderden meters is. Het 
resterende gebied is ingevuld met kassencomplexen 
(het gebied tussen Hagelkruisweg en Bemmelstraat zal 
volledig ingericht worden als kassencomplex) en enkele 
weilanden. Deze invulling wordt gezien als toe komstige 
buffer tussen Hegelsom en Horst. Ook de dorpsraad 
Horst pleit in haar Dorpsontwikkelingsvisie voor een 
groene bufferzone tussen de kernen Horst en Hegel-
som, zodat beide kernen hun dorpsidentiteit behouden.
Het industriegebied langs de Stationsstraat vormt al 
een fysieke verbinding met Horst. Aan de westkant van 
de Stationsstraat zijn de afgelopen jaren enkele grote 
gebouwen verrezen, zoals het tankstation Vissers en 
Autoschade Noord-Limburg. Uitbreiding met bedrij-
ven is aan deze zijde van de Sationsstraat zeker niet 
gewenst. Achter de bedrijven ligt namelijk Sportpark 
Wienes. Het voortbestaan van het sportpark op de 
huidige locatie mag in geen enkel geval gevaar lopen. 
Er zou juist eerder ruimte moeten zijn om het sportpark 
in de toekomst te kunnen uitbreiden met extra voorzie-
ningen. De gemeente zou daarom over moeten gaan tot 
strategische aankoop van grond om de bufferzone in 
stand te houden en het dorp voldoende ontwikkelings-
ruimte te bieden.



6. Agenda  voor de toekomst (DOP)
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In de voorgaande hoofdstukken is de visie van de 
inwoners op de ontwikkeling van het dorp weergege-
ven. De uitvoering van deze visie vraagt concrete 
projecten, waarmee diverse partijen in het dorp en 
daarbuiten, aan de slag kunnen. Partijen die hierbij 
een rol kunnen spelen zijn: Gemeente Horst a/d Maas, 
Gemeente Sevenum, Synthese, Wonen Horst, Zorg-
groep Noord-Limburg, Horster Landschap, Veolia, 
Provincie Limburg, Gebiedscommissie Horst/Sevenum, 
IKL, projectontwikkelaars, scholengroep Dynamiek, 
Rabobank, VVV, Veilig Verkeer Nederland, Prorail.

De projecten in dit DOP vormen de agenda voor de 
toekomst, of zoals gemeenten graag zeggen, het is 
het uitvoeringsprogramma van de visie. Deze agenda 
voor de toekomst van het dorp bevat geen concrete 
uitwerkingen, maar projectvoorstellen of ambities. 
Er zijn veel onderlinge raakvlakken tussen de hier-
onder beschreven projectenvoorstellen. Bij de uit-
voering zal daarom ook goed gekeken moeten worden 
of er mogelijkheden zijn om projecten in samenhang 
op te kunnen pakken.

Op basis van de visie van de inwoners komt de 
werkgroep DOP tot de volgende veertien projectvoor-
stellen, in willekeurige volgorde onder elkaar gezet. In 
bijlage II zullen de projectvoorstellen uitgebreider 
worden omschreven. Hierbij zal ook aangegeven 
worden wie een rol kan spelen bij de uitvoering en 
welke prioriteit de inwoners geven aan de projectvoor-
stellen. Immers, niet alle projecten zullen direct 
uitgevoerd kunnen en hoeven worden. 

Projecten die daar aan gekoppeld kunnen worden, 
zijn:
  1. Verkeersveiligheid Stationsstraat
  2. Sluipverkeer Hagelkruisweg
  3. Herinrichting Pastoor Debijestraat
  4. Herinrichting dorpskern en dorpsentrees
  5. Ontsluiting Hegelsom-Zuid 
  6. Accommodatieplan / MFC
  7. Onderzoek voorzieningenniveau
  8. Bouwen in eigen beheer (BIEB)
  9. Woonzorgcombinaties
10. Jaarlijks verenigingenoverleg
11. Dorpswebsite 
12. Welkomstpakket nieuwe inwoners
13. Ontwikkelen toeristisch-recreatief netwerk
14. Strategische grondaankoop



•	 Kernvisie	Hegelsom,	Wonen	Horst,	 
2008 (concept uitgave)

•	 Woonvisie:	Natuurlijk!	Wonen	in	Horst	aan	de	Maas	
(concept), gemeente Horst aan de Maas, 2008 

•	 Leefbaarheid	in	Horst	aan	de	Maas:	Tweede	Lokale	
Sociale Structuurschets, Spark Result, 2005

•	 Landschapsontwikkelingsplan	Horst	aan	de	Maas,	
Taken Landschapsplanning, 2004

•	 Foto	per	kern	Wonen,	Welzijn,	Zorg,	Spark	Result,	
2005

•	 Dorpsontwikkelingsvisie	Horst,	Dorpsraad	Horst,	
2007

Geraadpleegde literatuur
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Bijlage I: Bevolkingsopbouw per 01-01-2008

KERKDORP HEGELSOM

 VOORLOPIGE LEEFTIJFSOPBOUW PER 1.1.2008 GEMEENTE HORST AAN DE MAAS

Geb.jaar

en

leeftijdsgr.

Mannen Vrouwen Geb.jaar

en

leeftijdsgr.

Mannen Vrouwen Geb.jaar

en

leeftijdsgr.

Mannen Vrouwen

         

   Transport 481 480 Transport 965 910

2007 9 10 1967 19 12 1927 3 5

2006 12 9 1966 14 9 1926 1 6

2005 14 12 1965 12 15 1925 1 1

2004 10 11 1964 20 12 1924 2 4

2003 6 14 1963 15 13 1923 2 1

2002 9 14 1962 20 17 1922 1 2

2001 16 15 1961 20 22 1921 0 0

2000 7 13 1960 16 14 1920 2 5

1999 12 12 1959 13 11 1919 0 2

1998 13 19 1958 17 18 1918 0 1

0-9 jaar 108 129 40-49 jaar 166 143 80-89 jaar 12 27

1997 12 11 1957 22 19 1917 0 4

1996 16 18 1956 23 17 1916 0 1

1995 16 16 1955 18 9 1915 0 0

1994 17 7 1954 16 18 1914 0 0

1993 15 11 1953 18 9 1913 0 0

1992 13 16 1952 11 21 1912 0 1

1991 15 15 1951 18 18 1911 0 0

1990 16 8 1950 17 17 1910 0 0

1989 9 14 1949 16 12 1909 0 0

1988 18 14 1948 13 14 1908 0 0

10-19 jaar 147 130 50-59 jaar 172 154 90-99 jaar 0 6

1987 12 9 1947 12 12 1907 0 0

1986 10 13 1946 9 10 1906 0 0

1985 13 6 1945 9 8 1905 0 0

1984 11 11 1944 9 11    

1983 10 6 1943 12 10    

1982 12 7 1942 11 4    

1981 7 10 1941 12 6    

1980 7 10 1940 2 6    

1979 7 11 1939 9 7    

1978 12 10 1938 11 2    

20-29 jaar 101 93 60-69 jaar 96 76 100-119 j. 0 0

1977 8 9 1937 6 13    

1976 9 10 1936 5 4    

1975 12 13 1935 7 5    

1974 15 6 1934 5 5    

1973 8 13 1933 2 5    

1972 13 13 1932 6 5    

1971 13 16 1931 2 3    

1970 12 14 1930 7 6    

1969 15 18 1929 5 4    

1968 20 16 1928 5 7    

30-39 jaar 125 128 70-79 jaar 50 57  0 0

transport 481 480 transport 965 910 Totaal 977 943

Totaal Hegelsom: 1.920

Bijlage 1: Bevolkingsopbouw per 01.01.2008

 Kerkdorp Hegelsom
 Voorlopige leeftijdsopbouw per 01.01.2008 Gemeente Horst aan de Maas
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Bijlage II: Dorpsagenda 
 
Agendapunt Doelstelling Samenwerkingspartners Prioriteit 

Verkeersveiligheid Stationsstraat Verbeteren verkeersveiligheid Stationsstraat met 
de volgende maatregelen:  

- ter hoogte van Hegelsom (Past. 
Debijestraat) door middel van een 
rotonde in de provinciale weg.  

- Ter hoogte van de spoorlijn Eindhoven-
Venlo door middel van een tunnel en/of 
verplaatsing van het station 
Horst/Sevenum. 

 

Provincie Limburg, gemeente Horst 
aan de Maas, gemeente Sevenum, 
Prorail, dorpsraad 

Rotonde t.h.v. Pastoor Debijestraat: 
Korte termijn 
 
Tunnel en/of verplaatsing station: 
Lange termijn 

Sluipverkeer Hagelkruisweg Het herinrichten van de Hagelkruisweg, zodat 
deze autoluw wordt en sluipverkeer wordt 
ontmoedigd. Tevens maatregelen treffen (zoals 
extra verlichting) voor een verkeersveilige route 
naar het sportpark. 
 

Gemeente, dorpsraad Korte termijn 

Herinrichting Pastoor Debijestraat Oplossen van verkeersknelpunten aan de Pastoor 
Debijestraat, vooral ter hoogte van kruising met 
Bakhuuske en de basisschool. 
 

Gemeente, Veilig Verkeer Nederland, 
dorpsraad 

Middellange termijn 

Herinrichting dorpskern en 
dorspeentrees 

Creëren van een aantrekkelijk en herkenbaar 
dorpshart, met uitnodigende toegangswegen. 
Aantrekkelijker maken van het dorp voor 
bewoners en bezoekers. Dorpsentrees en 
inrichting hoofdstraten staan hierbij centraal. 
Maatregelen die getroffen kunnen worden zijn:  

- Accentuering met verschillende typen 
bestrating; 

- Aangepaste straatverlichting in de 
dorpskern; 

- Groener maken van de wegen, bijv. 
door middel van bloembakken; 

- Groenplan voor het gehele dorp. 
 

Gemeente, Gebiedscommissie 
Horst/Sevenum 

Middellange termijn 
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Agendapunt Doelstelling Samenwerkingspartners Prioriteit 

Ontsluiting Hegelsom-Zuid Het ontsluiten van huidige en toekomstig verkeer 
vanuit de nieuwbouw (“Hegelsom-Zuid”) via de 
Heijnenstraat en Spoorstraat, mede om de toch al 
drukke Pastoor Debijestraat te ontlasten.  
 

Gemeente, dorpsraad Korte termijn 

Accommodatieplan / MFC Onderzoek naar de mogelijkheden van een of 
meerdere nieuwe multifunctionele 
accommodaties met daarin ruimte voor:  

- Verenigingen, clubs en 
dorpsactiviteiten; 

- Zorg- en welzijnsloket met spreekuur 
huisarts, bloedprikken, 
huiskamerproject/eetpunt; 

- Postagentschap en toeristisch 
informatiepunt; 

- Ontmoetingsplaatsen voor ouderen en 
jongeren; 

- Dorpscafé;  
- Winkeltje met dagelijkse producten. 

 

Dorpsraad, verenigingen en 
stichtingen, gemeente, Wonen Horst, 
Scholengroep Dynamiek, Zorggroep 
Noord-Limburg, VVV 

Haalbaarheidsonderzoek: Korte 
termijn 
 
Realisatie: Middellange termijn 

Onderzoek voorzieningenniveau Onderzoek naar de mogelijkheden om het 
huidige lage voorzieningenniveau (commercieel 
en niet-commercieel) te vergroten, zodat het 
dorp aantrekkelijk blijft om in te wonen. 
 

Gemeente, Synthese, Wonen Horst, 
Zorggroep Noord-Limburg 

Middellange termijn 

Bouwen in eigen beheer (BIEB) Het opzetten van een project Bouwen in eigen 
Beheer om de bouw van woningen voor diverse 
doelgroepen (eigen inwoners) te stimuleren. 
Bewoners krijgen meer zeggenschap over de 
kwaliteit van de woningen en kunnen voor een 
voor hen realistische prijs bouwen.  
 

Gemeente, Wonen Horst, Rabobank, 
dorpsraad, inwoners 

Korte termijn 

Woonzorgcombinaties Het uitbreiden van het aantal seniorenwoningen 
in combinatie met nieuwe zorg- en 
welzijnsvoorzieningen. Aanpassen huidige 
seniorenwoningen aan eisen van deze tijd. 
 

Wonen Horst, gemeente, Synthese Middellange termijn 
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Agendapunt Doelstelling Samenwerkingspartners Prioriteit 

Jaarlijks verenigingenoverleg Het jaarlijks organiseren van een 
verenigingenoverleg dat tot doel heeft 
samenwerking en afstemming tussen de diverse 
clubs te realiseren. Wellicht moet hierin een 
onderscheid worden gemaakt tussen sociaal-
culturele verenigingen en sportverenigingen. 
 

Dorpsraad, verenigingen Korte termijn 

Dorpswebsite Het digitaal ontsluiten van nieuws en informatie 
over de kern Hegelsom via een actuele website. 
De website vormt het startpunt voor informatie 
over verenigingen, ondernemers, voorzieningen, 
dorpszaken. 
 

Dorpsraad, verenigingen, inwoners Korte termijn 

Welkomstpakket nieuwe inwoners Het verwelkomen van nieuwe inwoners met een 
informatiepakket over het dorp en de regio. Het 
pakket kan bijvoorbeeld een volledige lijst met 
verenigingen/activiteiten bevatten, lokale 
tradities, etc. 
 

Dorpsraad, inwoners Middellange termijn 

Ontwikkelen toeristisch recreatief 
netwerk 

Ontwikkelen van fiets- en wandelpaden in de 
regio Hegelsom. Het nieuwe dorpscentrum kan 
daarbij als begin- en eindpunt dienen. Ook het 
gemeenschapshuis kan hier een rol in spelen als 
pleisterplaats en informatiepunt. 
 

Dorpsraad, gemeente, VVV, 
gemeenschapshuis, IKL, 
Gebiedscommissie Horst/Sevenum, 
Horster Landschap 

Lange termijn 

Strategische grondaankoop Aankoop van grond/gebouwen in Hegelsom 
zodat er ruimte blijft voor de ontwikkeling van 
woningen en voorzieningen. De gemeente kan zo 
de regie in handen houden. 

Gemeente, dorpsraad, Wonen Horst Blijvend 
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Colofon
Dit Dorpsontwikkelingsplan is opgesteld door 
de werkgroep DOP en Synthese in opdracht van 
 Dorpsraad Hegelsom. Het DOP is mede mogelijk 
 gemaakt door een financiële bijdrage van de  
gemeente Horst aan de Maas.

Fotografie  Jan Janssen, Hegelsom
Realisatie  vanlieshout ontwerp+druk, Horst

De werkgroep DOP Hegelsom bestaat uit:
Hay Arts 
Ger van der Sterren
André van Helden
Jan Arts
Joop Hagens
Roy Heldens
Alle Postmus (Synthese)

Hegelsom, november 2008


