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Een vijfde nieuwsbrief met heel goed nieuws rond het buurthuis!
Bijdrage provincie
Nadat in mei onze aanvraag voor provinciale subsidie (Leefbaarheid en
Gemeenschapsvoorzieningen) was afgewezen, hebben we zo snel mogelijk een andere
subsidiemogelijkheid aangegrepen. De provincie had namelijk enkele miljoenen
beschikbaar gesteld om leegstaand vastgoed een nieuwe bestemming te geven
(Steengoed benutten). De gemeente Bronckhorst heeft samen met ons een aanvraag
ingediend om van de leegstaande Heideschool een buurthuis te maken. Begin november
kregen we bericht, dat het door ons aangevraagde bedrag dit keer wél wordt toegekend!
In december moet Provinciale Staten nog het definitieve besluit nemen, maar zoals het er
nu uitziet kan dat bijna niet meer fout gaan. Samen met de al toegezegde bedragen van
het Oranjefonds, het VSB-fonds en het Prins Bernard Cultuurfonds is er nu voldoende geld
toegezegd om de school op een goede manier te kunnen verbouwen. Daar zijn we als
werkgroep natuurlijk enorm blij mee!
Stichting opgericht
Bij notaris Blankestijn in Zelhem is de Stichting Dorpshuis Halle-Heide opgericht. Deze
stichting zal het beheer van het dorpshuis op zich nemen. De huidige werkgroepleden
vormen samen het eerste bestuur van deze stichting: Bernard Lucassen (voorzitter),
Nienke Wolsink-Buunk (secretaris), Erwin Wolsink (penningmeester) en de overige leden:
Arnold Voorthuijsen, Rianne Van der Wal-Veenink, Vivian van der Wal en Ab Wisselink.

Hoe gaat het nu verder?
De werkgroep gaat op korte termijn overleggen met de mensen die hebben aangegeven
een deel van het buurthuis te willen huren. Wie wanneer op welke plek in het gebouw
komt, wordt dan vastgelegd. Daarna kan al vast een plan van aanpak worden gemaakt
voor de verbouw, waarmee we zo snel mogelijk in 2016 hopen te kunnen beginnen. In
december krijgen we te horen of de subsidie definitief wordt toegekend. De
koopovereenkomst, waarin de gemeente Bronckhorst voor € 1,- het gebouw aan de
Stichting overdraagt, kan daarna worden getekend.
Verder nieuws
Het zal sommige mensen al wel zijn opgevallen dat er overdag bij de Heideschool
regelmatig auto’s staan. Naast de toneelvereniging is er namelijk een tweede vereniging
die gebruik maakt van het gebouw. De Halse Biljartclub heeft voor enkele dagen per
week zijn intrek genomen in de voormalige personeelskamer. Na de verbouw zal het
biljart een andere plek krijgen in het gebouw.
Vrijwilligers
Om van het Heidehuus een succes te maken is de inzet van veel vrijwilligers absoluut
nodig. Bij de vragenlijst die we in 2014 hebben rondgestuurd, hebben zich bijna 100
mensen opgegeven als vrijwilliger. We zullen op korte termijn vragen om hulp bij de
verbouw. We hopen en verwachten dat de Heidenaren er straks samen de schouders
onder zullen zetten!
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen via email: heideschool@halle-heide.nl
of bij leden van de werkgroep.
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