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Beste lezer,
Vorige week donderdag 6 juni zijn de deelnemers aan de
schetsschuit weer bij elkaar geweest. De opkomst was groot.
Ze hebben de eerste schetsen besproken, gemaakt door de
tekenaars van het bureau De Hofmeesters op basis van de
inbreng tijdens de eerste bijeenkomst op zaterdag 20 april.
Op de schetsen waren fiets- en looproutes getekend, een
aangepaste visvijver en ideeën voor het beheer van het water.
Ook waren leuke zichtlijnen door het gebied gemaakt met nieuw
groen en een opwaardering van het rijksmonument Engelse
Schans.
Nu de opmerkingen van de eerste bijeenkomst zichtbaar waren
gemaakt middels een tekening ontstonden er ook betere beelden
bij het effect ervan. Dat leverde goede en soms pittige discussies
op. Maar dat was ook prima, want dat geeft helderheid over
wensen en vooral verwachtingen.
Uiteindelijk gaat het er om dat we een plan bedenken waarin de
kwaliteiten van de Besselinkschans tot hun recht komen en elkaar
versterken. Van water tot evenementen en van natuur tot
recreatie. Belangrijk daarbij is dat er een balans komt in de soms
tegenstrijdige belangen. De één wil vissen, de ander wil
zwemmen, weer een ander wil rust en de derde wil crossen of
muziek maken. Het kan allemaal in de Besselinkschans, maar wel
met respect voor elkaars belangen.
Aan het eind van de avond was de conclusie dat iedereen
voldoende gelegenheid heeft gehad om feedback te geven op de
eerste schetsen. Iedereen was er ook van overtuigd dat er nog
een derde ronde moest komen om de aangescherpte schetsen
nog een keer te beoordelen en te toetsen. Een nieuwe datum
daarvoor wordt op dit moment geprikt, ergens begin juli.

Pas als er breed draagvlak is voor de schetsen worden ze als een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de concept
visie die op www.besselinkschans.nl staat. Dat betekent dat we ook nog niet precies kunnen zeggen wanneer de
visie ter inzage wordt gelegd. Het uitgangspunt is en blijft: kwaliteit gaat voor snelheid. Na de derde ronde van de
schetsschuit maken we weer de balans op en trekken we opnieuw ons plan.
De schetsen worden nu door De Hofmeesters aangepast. In de tweede week van juli zitten de deelnemers aan de
schetsschuit weer om tafel. We houden u op de hoogte van de voortgang.
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