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Graag willen we de bewoners van Halle-Heide en omgeving weer op de hoogte stellen
van het laatste nieuws rond het buurthuis.
Wachten tot mei/juni
De afgelopen maanden zouden belangrijk zijn voor de werkgroep. Dan zouden we horen
of er voldoende geld zou komen van provincie en fondsen om de Heideschool tot
Heidehuus te kunnen verbouwen. Verder zouden we dan weten of er voldoende huurders
zouden zijn om de jaarlijkse exploitatie samen met ons als buurtschap te dragen.
Huurders
We hebben de afgelopen maanden voldoende huurders gevonden.
Bijdragen fondsen
Van het Oranjefonds hebben we een toezegging gekregen voor € 40.000,-. Over de
toezegging van het VSB-fonds, waar we € 30.000,- hebben gevraagd, komt pas in
augustus duidelijkheid.
Bijdrage provincie
Eind mei kregen we het teleurstellende bericht, dat de provincie onze aanvraag in eerste
instantie niet heeft gehonoreerd. Een grote tegenvaller, omdat we rekenden op een
bijdrage van zo’n €90.000,-. De provincie gaf aan dat er maar geld was voor 21 van de 37
aanvragen. Onze aanvraag hoorde daar helaas net niet bij. We balen daar als werkgroep
enorm van. Maar gelukkig is daarmee het project Heidehuus nog niet van de baan! Begin
juni wordt er een petitie aangeboden aan de statenleden van de provincie. In die petitie
wordt gevraagd om eenmalig geld beschikbaar te stellen. Zodat afgewezen projecten

die wél aan alle criteria voldeden, zoals die van ons Heidehuus, toch door te kunnen
laten gaan.
Opnieuw afwachten dus …
We zijn als werkgroep bij elkaar geweest voor overleg. We zouden kunnen proberen het
gebouw met minder geld geschikt te maken als buurthuis, maar het is duidelijk dat het
met € 40.000,- absoluut niet lukt.
We wachten dus af of de provincie door het aanbieden van de petitie toch met geld over
de brug komt én of de aanvraag bij het VSB-fonds wordt gehonoreerd. Half juli horen we
of de provincie toch het door ons gevraagde bedrag beschikbaar stelt.
Help a.u.b. mee door zelf de petitie te ondertekenen!
U kunt meehelpen om van de petitie een succes te maken. Hieronder staat een link. Als u
die aanklikt, komt u op een website waar u de petitie kunt lezen en ondertekenen. We
willen alle Halle-Heidenaren vragen dat zoveel mogelijk te doen! Hoe meer mensen
ondertekenen, hoe meer indruk we maken op de statenleden. Onderteken dus zelf en
laat uw gezinsleden ook ondertekenen. Iedereen die een emailadres heeft kan meedoen
door hier te klikken.
Tot slot: we zoeken mensen met hart voor het a.s. Heidehuus!
We willen de werkgroep graag uitbreiden met iemand die boekhoudkundige / financiële
kennis heeft. Kent u zo iemand of bent u het zelf? Laat het ons horen!
Contact opnemen met de werkgroep kan via email: heideschool@halle-heide.nl of bij
leden van de werkgroep.
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