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Jaaroverzicht Heurns Belang over 2020 

Leden: Op 31 december 2020 heeft Heurns Belang 345 leden (ultimo 2019: 353). 

Bestuur: de samenstelling van het bestuur op 31 december 2020: Bennie Bruggink (voorzitter), Henk 
Lammers (penningmeester), Matthijs Almekinders (secretaris) en de overige bestuursleden Daniëlle 
Ruesink, Brenda Berendsen-Hengeveld, Bram Erinkveld, Bram Boland en Bas Klompenhouwer. Het 
bestuur heeft buiten de ledenvergadering 4 maal vergaderd in 2020. In verband met beperkingen in 
verband met corona waren dat minder vergaderingen dan gebruikelijk. Toch werd voldaan aan het 
statutair minimum (3 vergaderingen per jaar). 
Ledenvergadering: 3 september 2020 in de grote zaal van Café Bruggink met 22 leden en 6 
kinderen.  

Gelegenheden waarbij bestuur of bestuursleden van het Heurns Belang aanwezig waren: 
- gezamenlijke vergaderingen belangenverenigingen/platform van gemeente Aalten  
- besprekingen met o.a. Aaltense Uitdaging, gemeente Aalten, Kern met Pit, basisschool De Höve, 

notaris, jurist met specialisatie aansprakelijkheid, 

Activiteiten met betrokkenheid van Heurns Belang 
In 2020 is in het kader van de realisering van het Heurns Veld ongebruikelijk veel werk verzet door het 
bestuur van Heurns Belang. Het resultaat van die inspanningen is voor iedereen zichtbaar op het veld. 
Met de gemeente  is een pachtovereenkomst voor het Heurns Veld afgesloten en via de notaris 
geregistreerd.  
Subsidies Heurns Veld: nadat in 2019 een subsidie was verkregen van de gemeente, volgden in het 
verslagjaar toekenningen van Provincie Gelderland, VSB fonds, Oranje Fonds en Rabo Bank. 
Kern met Pit: het Heurns Veld werd geselecteerd als Kern met Pit project en onze deelname aan de 
provinciale verkiezing werd voorbereid. 
Fietstocht: helaas kon de jaarlijkse fietstocht in verband met beperkende maatregelen vanwege corona 
in het verslagjaar geen doorgang vinden. 
De Heurnse Slag: met name vanwege Coronabeperking en aansprakelijkheid is in 2020 afgezien van 
uitvoering. Naar aanleiding van gesprekken over aansprakelijkheidsdekking heeft Heurns Belang haar 
verzekeringspakket aangepast. 
Sinterklaas: de sinterklaasviering was in 2020 anders vanwege corona. Geen intocht maar op 5 
december was er voor alle kinderen een jutezak met snoep en een mandarijn. Af te halen op het 
schoolplein onder vrolijke Sinterklaas muziek. Wederom in prima samenwerking met de dames van de 
AHOV. 
Rabo ClubSupport: in 2020 hebben we dankzij een behoorlijk aantal stemmen weer € 673,53 extra 
inkomsten ontvangen. 
Communicatie: er is veelvuldig met de leden en inwoners gecommuniceerd. De website is vernieuwd 
met onder andere ruimte voor het kinderbestuur en het Heurns Veld. Ook de programmatuur is 
vervangen. 
Glasvezelnetwerk: ondersteunen bij informatievoorziening aanleg binnen bebouwde kom. 
Heurns Veld: via werkgroep Toekomst Heurns Veld verkenning van behoefte en mogelijkheden en 
betrekken van verschillende belanghebbenden bij planvorming. Opstellen van een eerste concept-
invulling en contacten met verschillende instanties en organisaties. 
Opening voetpad naar Landwinkel Smits: opening in aanwezigheid van verschillende wethouders van 
het nieuwe voetpad van grens bebouwde kom naar Landwinkel Smits. 
Uuthuuskes: diverse vergaderingen en gesprekken ter voorbereiding van het project 

Met name het afgelopen jaar heeft het Heurns Belang extreem veel te danken aan vrijwilligers die 
achter de schermen zoveel tijd en energie hebben besteed aan de Heurnse gemeenschap. Dank 
daarvoor en we hopen dat het Heurns Belang ook in 2021 weer een beroep op jullie kan doen.   


