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 JAARVERSLAG  2018 – Stichting op Herme 
 
Vooraf 
 
In het jaarverslag van 2017 werd nog gewag gemaakt van het voornemen om de gemeente 
Leudal te dagvaarden voor het mislopen van een subsidie van € 300.000. In dit verslag kan 
gemeld worden dat hiervan is afgezien omdat mede dankzij een subsidie  van de Provincie 
Limburg  in het kader van de nadere subsidieregels Restauratie Monumenten 2017-2018 het 
toch mogelijk werd om de plannen voor restauratie van de Heykeshoeve te realiseren.  
 
Er werd namelijk een subsidie verleend van € 179.517 zijnde 40% van de begrote 
subsidiabele kosten van € 448.792. Om deze kosten maar ook de kosten voor 
verduurzaming van de hoeve te kunnen financieren werd in december 2018 aanvullend een 
lening afgesloten waardoor de totale financieringsbehoefte werd vastgesteld op € 
636.848,00.  
 
Om de band tussen de kleine zorgaanbieder in gezinsverband Heykeshoeve en de stichting 
Op Herme  te benadrukken traden in 2018 twee bestuurders van de stichting Op Herme op 
als voorzitter en lid raad van toezicht in het bestuur. Voor het verkrijgen van het HKZ 
certificaat werd eerder al met succes advies ingewonnen bij Vos BV. Het aanbesteden van 
de pleegzorgtrajecten werpt bij het opmaken van dit verslag dan ook eindelijk zijn vruchten 
af. 
 
Bestuur Stichting op Herme 
18 december 2018 
 
Project Restauratie en verduurzaming Heykeshoeve 
 
Het project betreft de urgente restauratie  van de schuur  n het bakhuis van  de 
monumentale Heykeshoeve. De  schuur zal na de restauratie worden gebruikt als 
multifunctionele ruimte  voor het aanbieden van activiteiten  op het gebied van zorg, training 
en  dagbesteding. Het bakhuis  wordt her bestemd tot een woonunit  voor kamertraining. De 
Heykeshoeve zal tevens worden  opgenomen in de Thornfietsroute. 
Met behulp van de restauratie blijft de cultuurhistorische waarde  van het monument 
behouden  voor Limburgers  en bezoekers  aan Limburg. Na  de restauratie heeft het  
onderhavige monument een toeristische  en maatschappelijke functie. Voor  de uitvoering 
van de restauratiewerkzaamheden is door de  gemeente Leudal reeds een 
(omgevings)vergunning verleend. 
 
Verwacht worden de volgende resultaten: 

- Restauratie  van de schuur  en het bakhuis van  de Heykeshoeve zodat de 
cultuurhistorische elementen van het monument behouden blijven; 

- Herbestemming van de schuur  tot multifunctionele ruimte  voor het aanbieden van 
activiteiten op het gebied van zorg, training en dagbesteding; 

- Herbestemming  van het bakhuis  tot een woonunit  voor kamertraining; 
- Opname van  de Heykeshoeve in de Thornfietsroute. 
- het project moet  worden uitgevoerd  volgens het projectplan van 25 oktober 2017; 
- het project heeft een looptijd  van 'l januari 2018  tot I  februari 2019; Let  op: binnen  

zes maanden na de ontvangst van  deze subsidiebeschikking  dient u te zijn  gestart 
met de  feitelijke restauratiewerkzaamheden ; 

- het monument moet na afronding van  de restauratie een  duurzame economische, 
toeristische  en/of maatschappelijke  functie hebben. 
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Planning en uitvoering van het project Heykeshoeve  
 
 
Was het in aanvankelijk  de bedoeling dat het project zou worden uitgevoerd in de periode 1 
januari 2018 tot 1 februari 2019 heeft het bestuur van Op Herme door het niet beschikbaar 
zijn van bouwaannemers voor deze periode moeten besluiten de restauratie uit te stellen met 
een vol jaar.  
 
Uiteindelijk werd na het uitbrengen van offerten CT Bouw uit Nederweert de opdracht voor 
restauratie en verduurzaming van de hoeve vergund. Nol Hermans Architecten uit Weert is 
vernatwoordelijk voor het ontwerp, Emile Gieben begeleidt de restauratie en Ristore 
subsidiebegeleiding & projectondersteuning BV uit Maastricht  is gevraagd het project te 
managen.  
 
De oplevering van schuur en bakhuis  staat nu gepland voor 1 februari 2020. Omdat ook het 
woonhuis en de omgeving worden opgeknapt wordt daarom nu de datum 1 mei 2020 
aangehouden . 
 
  

 
 
Voor verslag  
Bestuur Stichting Op Herme  
Ell januari 2019 
 
 
 


