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Beste lezer,
Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de voortgang van de Visie Besselinkschans en de
Wateropgave. Het heeft even geduurd, maar een aantal projecten in de Besselinkschans gaan nu
daadwerkelijk de uitvoering in.

Verslag bijeenkomst themagroepen Water en Landschap
Op 6 oktober kwamen de themagroepen Water en Landschap bij elkaar in het
Wijndomein voor een vervolgbijeenkomst over de wateropgave. De avond
bestond uit twee delen. In het eerste deel van de avond is een plenaire
presentatie gehouden over de stand van zaken en het concept ontwerp van de
retentie bij de Visserijdijk en de Nieuwendijk.
Het tweede deel van de avond gingen de genodigden met medewerkers van het
waterschap, de gemeente en de landschapsarchitect in gesprek over het
voorliggende ontwerp van beide locaties. Het ontwerp van de Weijenborgerdijk
is deze avond niet besproken omdat de grondverwerving op deze locatie nog
niet definitief is.
De planning is er op gericht om in het najaar van 2017 te starten met de uitvoering. In de verdere
uitwerking van het ontwerp naar uitvoering volgt nog de formele procedure van vergunningverlening en
ontheffing. Dit zijn ook de momenten waarop inspraak vanuit belanghebbenden mogelijk is.
Het volledige verslag van de bijeenkomst is te downloaden op de website
www.besselinkschans.nl/water/bijeenkomsten.

Project Zandwegen van start
Deze maand starten we met het project
Zandwegen in de Besselinkschans.
Aannemer Reef Infra gaat zogenaamde
karrenspoorverharding aanleggen op
een aantal stukken van de Flierdijk,
Eikendijk en Schansweg. Hierbij worden
de wensen vanuit de themagroepen
aangehouden. Deze zijn te zien op de
eerder gepubliceerde overzichtskaart
(oranje lijnen).

Impressie karrenspoorverharding
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Spöllen in 't zand!
Denk mee over de nieuwe natuurlijke speelplek in de Besselinkschans!
Het kan niet anders dat er in onze gemeente nog inwoners zijn die warme herinneringen
koesteren aan de voormalige Leeuwenkuil in de Besselinkschans. Ouders maakten gezellige
uitstapjes naar de plek waar je als kind lekker kon spelen in het zand. Hoe mooi zou het zijn als
dat terug komt?!
Vanuit de schetsschuit en de
themagroepen voor de
Besselinkschans is het idee
naar voren gekomen om in
de sfeer van de Leeuwenkuil
een nieuwe natuurlijke
speelplek aan te leggen nabij
de uitkijktoren aan de
Schansweg. We willen dit
idee omarmen en samen met
een werkgroep aan de slag
om het project uit te werken
en uit te voeren. We willen de
speelplek in 2017 gaan
aanleggen.
Denk mee en geef je nu op!
Voel jij je ook geroepen om
hier een bijdrage aan te
leveren? De bedoeling is om
vanaf november met een enthousiaste groep aan de slag te gaan. Via een aantal bijeenkomsten hopen
we tot een goed plan voor een mooie speelplek te komen. Wil je je opgeven voor de werkgroep? Laat
het dan vóór 16 november weten aan Leonie Heutinck van de afdeling Omgeving bij de gemeente Oost
Gelre. Haar e-mailadres is l.heutinck@oostgelre.nl. Wij hopen op leuke reacties!

Interesse WhatsApp Buurtpreventie
Vanuit de themagroep Evenementen is de wens geuit om een WhatsApp
groep op te richten voor buurtpreventie. Dit in het kader van de
leefbaarheid van de Besselinkschans. BuurtWhatsApp is bedoeld om
woninginbraak en andere criminaliteit in je buurt tegen te gaan. Bewoners
spelen daarbij een belangrijk rol. Via BuurtWhatsApp melden zij verdachte
situaties en personen eerst bij 112. En daarna aan andere buurtbewoners
via een WhatsApp-groep.
Met deze oproep in de nieuwsbrief onderzoeken we in hoeverre er
interesse is voor het oprichten van een BuurtWhatsApp voor de Besselinkschans. Om een groep op te
richten zijn er allereerst twee of drie beheerders nodig. Ben jij aanwonend of frequent gebruiker van de
Besselinkschans en wil je groepsbeheerder zijn? Laat het dan even weten via info@besselinkschans.nl,
dan sturen we meer informatie toe. Meer informatie staat ook op de website
www.oostgelre.nl/buurtwhatsapp.
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De Besselinkschans en glasvezel
Onlangs werden in Oost Gelre en in Aalten informatieavonden
gehouden voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied. CIF is
de ondernemer die de glasvezel in het buitengebied gaat aanleggen.
Begin volgend jaar start de vraagbundeling. Dan kan iedereen zich
aanmelden en een abonnement afnemen. Later in het jaar volgt de
daadwerkelijke aanleg. Op de website www.glasvezelbuitenaf.nl
staat alle informatie over de glasvezel.
Snelle digitale verbindingen zijn ook van belang bij het organiseren van evenementen. De gemeente
onderzoekt op dit moment de mogelijkheid om glasvezel aan te leggen in de Besselinkschans ten
behoeve van evenementen. We houden jullie hiervan op de hoogte!

11 december: Scharenborg Crossloop
Op zondag 11 december 2016 organiseert de
Lopersvereniging Groenlo voor de 24e keer de
Scharenborg Crossloop in de Besselinkschans. Het
parcours (6,1 of 12,2 km) gaat over het terrein van de
MACL en bospaden en is daarmee uniek in de regio.
Start van beide afstanden is om 11.15 uur.
Meer informatie staat op
www.lvggroenlo.nl/scharenborgcrossloop-info.

Idee: Nieuwjaarsduik bij het Wijndomein op 1 januari
We hebben gehoord van een leuk idee voor een
Nieuwjaarsduik in onze evenementengemeente! De eerste
mensen hebben zich al gemeld om mee te doen. Het zou
fantastisch zijn als dit doorgang kan vinden. Wijndomein
Besselinkschans heeft aangegeven de locatie voor de eerste
editie ter beschikking te stellen. De duik moet gaan
plaatsvinden op 1 januari 2017 om 12.00 uur.
Weet je nu al dat je mee wilt duiken? Meld je dan aan via
nieuwjaarsduikoostgelre@gmail.com. Maar er is ook nog hulp
nodig voor de organisatie. Wil jij meehelpen of ben je
enthousiast over dit idee? Laat het dan ook weten op
bovenstaand e-mailadres!

Volg de ontwikkelingen in de Besselinkschans ook via Facebook!

Kijk op www.facebook.com/besselinkschans !
Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief? Dat kan via info@besselinkschans.nl !
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