Aanvraag Kern met Pit voor het nieuwe Heurns Veld
De Heurne, 2 oktober 2019

Inleiding
De Heurne is een buurtschap in het buitengebied van de gemeente Aalten in de Achterhoek met een sterk
afgenomen aantal voorzieningen. Er is geen gemeenschapshuis en de lokale verenigingen zijn aangewezen
op de faciliteiten van het enige café in De Heurne. Basisschool De Höve is met ruim 110 leerlingen de spil in
de gemeenschap en kan rekenen op 75 betrokken vrijwilligers. De bloeiende oranjevereniging met 1.400
leden en 85 vrijwilligers organiseert jaarlijks een drukbezochte feestweek en daarnaast zijn er enkele festiviteiten per jaar zoals de Heurnse Slag, de intocht van Sinterklaas en bijvoorbeeld de traditionele activiteiten
op oudejaarsmiddag. De belangen van de Heurnse inwoners en de 14 Heurnse verenigingen worden vertegenwoordigd door de belangenvereniging Heurns Belang. Met 360 huishoudens is bijna ieder huishouden in
De Heurne en directe omgeving lid van Heurns Belang.
Ondanks grote bereidheid bij inwoners om vrijwilligersklussen uit te voeren valt het verenigingen niet altijd
mee om bijvoorbeeld geschikte bestuursleden te vinden. De inwoners van De Heurne willen een vitale gemeenschap behouden en de samenredzaamheid vergroten.
Daartoe willen we met jong en oud een door iedereen gedragen project oppakken dat van blijvende waarde
is voor de gemeenschap en een extra ontmoetingsplek oplevert. Ook zou het moeten leiden tot nieuwe toekomstige generaties van vrijwilligers en verenigingsbestuurders.
Het in onbruik geraakte voetbalveld in De Heurne is eigendom van de gemeente; het kleedlokaal is in bezit
van Heurns Belang. Met hele grote en brede steun heeft een werkgroep van inwoners een plan gemaakt
voor herinrichting van het ‘Heurns Veld’. Door Heurnse inwoners en bedrijven is inmiddels substantiële steun
toegezegd in de zin van vrijwilligersuren en werk in natura. De gemeente heeft zich bereid verklaard het veld
voor een periode van tenminste 30 jaar te verpachten voor de beoogde nieuwe bestemming tegen een jaarlijkse pacht van € 1,00.

Behoefte en doelen
Met de herinrichting en herbestemming van het Heurns Veld beogen wij de volgende doelen:
1. een bijdrage leveren aan het vitaal houden van de lokale gemeenschap: bevorderen van samen dingen
doen en leren, nieuwe verbindingen toestand brengen, een breedgedragen ontmoetingsplek creëren,
actief burgerschap van de jeugd bevorderen onder het motto ‘jong geleerd is oud gedaan’;
2. het scheppen van een plek voor natuurbeleving en natuureducatie voor en door iedereen;
3. een voorziening voor vitaliteit: mogelijkheden voor bewegen en sporten en kleinschalige evenementen;

Actief burgerschap; ‘jong geleerd is oud gedaan’
Voor een vitale lokale gemeenschap zijn actieve inwoners een voorwaarde. De Heurne kent van oudsher
‘noaberschap’, maar om die toekomstbestendig te maken is nu actie vereist. Om op een natuurlijke wijze
aan die onderlinge verbondenheid te werken willen we kinderen vanaf groep 6 in het kader van burgerschapsvorming betrekken bij het bestuur en beheer van het Heurns Veld. Kinderen leren dan van jongs af
aan zaken samen beslissen, op touw zetten en uitvoeren. Daardoor ontstaan nieuwe generaties vrijwilligers
en verenigingsbestuurders. Ouderen doen mee als vrijwilliger en begeleider van kinderen en blijven zo betekenisvol. Het resultaat is samenwerking tussen jong en oud en een inclusieve samenleving. Door het uiteenlopende karakter van het vrijwilligerswerk (van educatie tot zelf meedoen en van ontspanning tot inspanning) is er ‘voor elk wat wils’.

Natuurbeleving en natuureducatie
Er is in de nabijheid geen gelegenheid voor natuureducatie voor de kinderen van basisschool De Höve (en
de naburige basisscholen). Een ‘natuurlijke’ inrichting van een deel van het veld zou in meerdere opzichten
een verrijking zijn en tevens een bijdrage leveren aan duurzaamheid en diversiteit.

Faciliteit voor vitaliteit: bewegen, sporten en kleine evenementen
Behalve een kaal trapveldje onder bomen en wat speeltoestellen bij de basisschool is er geen andere gelegenheid voor inwoners van De Heurne om te sporten. Jongeren hebben behoefte aan een plek: klein trapveldje, speelweide, crossbaantje. Het Heurns Veld is met slimme inrichting veelzijdig bruikbaar: voor de spelletjesmiddag voor inwonersen voor kleinere evenementen (bijvoorbeeld ruimte voor gezamenlijk samenzijn
bij een familiereünie). Ook voor mensen met een beperking en vitaliteitsprojecten).

Hoe gaat het nieuwe Heurns Veld eruit zien?
Het huidige Heurns Veld bestaat uit het voormalig voetbalveld, waarvan de doelen zijn verwijderd en een
traditioneel kleedlokaal van 55 m2 (wateraansluiting, riolering en geen elektriciteit). De totale oppervlakte
bedraagt 7.180 m2.
Voor natuurbeleving en natuureducatie zal een bloemenpluktuin, insectenweide, groentetuin en een ‘tiny
forest’ (concept van IVN) worden gerealiseerd. Ook worden in samenwerking met de lokale imkervereniging
bijenkasten geplaatst. Bij het ‘tiny forest’ (400 m2) hoort een buitenlokaal en bij slecht weer zal het aangepaste gebouwtje worden benut als binnenlokaal, opslag en berging.
Globaal 50 % van het grondoppervlak is bestemd voor sporten en bewegen. De beoogde speelweide met
enkele natuurlijke hindernissen kan ook gebruikt worden voor kleine evenementen. Het geplande trapveldje
(met 2 kleine doelen) grenst aan de speelweide zodat de volledige ruimte kan worden benut bij bijvoorbeeld
grotere bijeenkomsten zoals de Heurnse Slag (de speldag voor Heurnse inwoners waaraan 12 teams meedoen) of het vijfjaarlijkse oogstfeest.
Daarnaast is het plan een fietscrossbaantje voor de kleintjes, een hindernisbaantje voor de wat oudere jeugd
en een beweeghoek voor ouderen te realiseren.
Kinderen worden roulerend boswachter en veldwachter en nemen, begeleid door volwassenen, actief deel
aan het beheer en de besluitvorming. In het kader van burgerschapsvorming en het enthousiasmeren van
kinderen voor vrijwilligersbesturen wordt binnen Heurns Belang een subbestuur van vier kinderen en twee
volwassenen gevormd die het veld gaan besturen. Jaarlijks worden in groep 6 twee kinderen gekozen voor
het bestuur, die toetreden op het moment dat zij naar groep 7 gaan. De kinderen zijn twee jaar bestuurslid.

Voor wie?
De doelgroep bestaat primair uit alle inwoners van De Heurne, om elkaar te ontmoeten, betrokken te blijven
bij bewegen, genieten of leren van en bezig zijn in de natuur of bij het organiseren van een kleinschalig evenement.Daarnaast kunnen ook de omliggende buurtschappen, Dinxperlo en Aalten gebruik maken van de
faciliteiten. Nadrukkelijk is er aandacht en gelegenheid voor kinderen in de Heurne die zich willen ontwikkelen op het gebied van het besturen en/of vrijwilligerswerk. Dat doen zij samen met de ouderen. Zo werken
we ook aan een toekomstbestendige, vitale, duurzame en inclusieve gemeenschap.
Voor het aspect natuureducatie kunnen ook nabij gelegen scholen (waaronder de ‘zusterschool van De
Höve, De Bosmark in Dinxperlo) gebruik gaan maken van het nieuwe veld.
De kinderen van basisschool De Höve spelen een centrale rol bij de opzet, beheer en bestuur van de nieuwe
bestemming voor het veld. De Höve zal als vaste gebruiker tenminste wekelijks gebruik gaan maken van het
veld. Onder de betrokkenen (de kinderen voorop) is veel enthousiasme.
Een groot aantal lokale organisaties, ondernemingen en verenigingen is en wordt betrokken: behalve de basisschool, zijn dat onder andere gemeente Aalten, de Aaltense Uitdaging, Figilus Welzijn, BuitenSchoolseOpvang De Bosmark - Zonnekinderen, IVN, ’t Olde Karrenspoor, project Akkerranden Gemeente Aalten,
Wildbeheerseenheid Aalten, De Algemene Heurnse Oranje Vereniging, Imkervereniging Dinxperlo, Jongerenvereniging De Heurne, Heurnse Slag.

Tijdschema
De voorbereidingen voor dit project zijn gestart in augustus 2018 en hebben in mei 2019 geleid tot het breed
gedragen besluit tot uitvoering. In de zomer is het hoofdontwerp gemaakt en zijn werkgroepen gevormd die
het hoofdontwerp op onderdelen verder uitwerken. De huidige periode wordt benut voor het verkrijgen van
zekerheid omtrent de financiering. Het streven is om zodra financieel middelen beschikbaar komen te starten
met de realisatie van afgeronde onderdelen. Inmiddels zijn bij een aantal fondsen en instanties subsidie
aanvragen ingediend. Ultimo 2019 willen we duidelijkheid inzake de financiële haalbaarheid hebben verkregen. In 2020 willen we het geheel operationaliseren. Na realisatie zal het gebruik en onderhoud) voor onbepaalde termijn plaatsvinden. Van de benodigde investering van ± € 78.000 zal de Heures gemeenschap

± € 18.500 zelf opbrengen.

Exploitatie
Jaarlijks zaai- en pootgoed wordt door sponsors ‘in natura’ geleverd, vrijwilligers verzorgen het periodieke
onderhoud. Groot onderhoud wordt gesponsord of gratis uitgevoerd door lokale ondernemingen. Via acties,
opbrengsten kleine evenementen en contributie Heurns Belang worden voldoende financiën gegenereerd
om het jaarlijks onderhoud en kleine reparaties uit te voeren.

