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Nadat duidelijk werd dat de Heideschool niet meer als school in gebruik zou blijven, heeft
de Belangenvereniging Halle-Heide plannen gemaakt om het gebouw als Buurthuis te
behouden voor Halle-Heide. De gemeente Bronckhorst heeft als nieuwe eigenaar van het
gebouw o.a. de voorwaarde gesteld, dat de jaarlijkse exploitatie sluitend moet zijn.
Samen met Peter Van Heek van de VVK (Vereniging voor Kleine Kernen in Gelderland)
werd een vragenlijst gemaakt voor de bewoners. De bedoeling was wensen en
mogelijkheden in beeld te brengen. In deze nieuwsbrief willen we in grote lijnen
weergeven wat de resultaten van de vragenlijsten zijn en hoe we verder gaan met de
plannen.
________________________________________________________________________

Resultaten vragenlijst
1. Van de ruim 300 verspreide vragenlijsten zijn er ongeveer 240 ingevuld. Een grote
respons, waaruit blijkt dat de bewoners van Halle-Heide erg betrokken zijn bij de
toekomst van het gebouw van de Heideschool!
2. Een grote meerderheid (zo’n 95%!) vind het een goed idee om van het gebouw een
Buurthuis te maken met meerdere functies. Wel zijn er twijfels of een
kostendekkende exploitatie mogelijk is.
3. Uit de antwoorden op de vraag hoeveel contributie men jaarlijks zou willen
betalen bleek dat men samen bereid is ruim € 5.000,- bij te dragen!

4. Bijna 100 mensen gaven aan dat ze vrijwilliger zouden willen worden in het
Buurthuis! (Meest ingevuld: hulp bij activiteiten, onderhoud, bar, schoonmaak).
5. 12 mensen willen eventueel een ruimte huren in het Buurthuis.
6. Op de vraag welke activiteiten er in het Buurthuis moeten worden georganiseerd
kwamen veel antwoorden, met heel verschillende onderwerpen.
7. Meerdere mensen hebben aangegeven mee te willen helpen aan de organisatie
van het Buurthuis.
8. Wie meer informatie wil over de resultaten van de vragenlijst, kan kijken op
www.halle-heide.nl. Daar staat onder het kopje Actueel een overzicht van alle
antwoorden op de vragenlijst.
___________________________________________________________________

Hoe nu verder?
1. Het bestuur van de Belangenvereniging ziet in de resultaten van de vragenlijsten
méér dan voldoende basis om verder te gaan met de plannen!
2. We vragen een werkgroep de plannen verder uit te werken. Op 20 mei hebben we
een korte bijeenkomst gehouden, waarop de personen waren uitgenodigd die in
de vragenlijst hadden aangegeven mee te willen helpen met de organisatie. Op
deze avond hebben zich de volgende personen gemeld als lid van de werkgroep:
Erwin Wolsink, Bernard Lucassen, Vivian van der Wal, Nienke Wolsink, Rianne van
der Wal, Arnold Voorthuijsen en Ab Wisselink.
3. Ab Wisselink zal deelnemen in de werkgroep om de lijnen met de
Belangenvereniging kort te houden.
4. Peter van Heek van de VKK blijft als ondersteuner actief voor de werkgroep, o.a.
om donaties te werven en subsidies aan te vragen.
5. De werkgroep zal de plannen verder uitwerken, contact opnemen met eventuele
huurders van het gebouw, een begrotingen maken voor de verbouw en een
financiële onderbouwing maken.
6. Uiteindelijk zal er een projectplan ontstaan, waarmee we de gemeente
Bronckhorst kunnen benaderen voor de overname van het gebouw.
7. De werkgroep zal proberen de bewoners van Halle-Heide zoveel mogelijk bij de
plannen te betrekken. Neem gerust contact op met een van de leden voor meer
informatie of om ideeën door te geven! Contact opnemen met de werkgroep kan
ook via email: heideschool@halle-heide.nl
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