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Beste lezer,
Op 19 juni hadden we in het Wijndomein Besselinkschans een druk bezochte informatieavond
over het vervolg van de Visie Besselinkschans. Zowel de gemeente als het Waterschap Rijn &
IJssel gaven een toelichting op de stand van zaken.
Wethouder Vincent van Uem benadrukte in zijn opening het belang van de avond: “We willen de
samenwerking tussen alle partijen bevorderen. Door samen aan de slag te gaan maken we de kans op
succes zo groot mogelijk. De visie is geen concreet plan, het is een stip op de horizon. Het is belangrijk
om met elkaar in gesprek te gaan en onderling afspraken te maken over hoe we die kansen kunnen
benutten. En dat op een manier waarbij we rekening houden met elkaar en evenwicht vinden tussen
soms strijdige belangen”.
Wateropgave en Gebiedsontwikkeling
Er ligt zowel een wateropgave als een opgave voor de herinrichting van het gebied Besselinkschans. De
wateropgave gaat verder dan alleen de Besselinkschans. Het klimaat verandert en er moet ruimte
komen voor piekafvoer, bijvoorbeeld door de aanleg van een zogenaamde by-pass aan zowel de noordals zuidkant van Lichtenvoorde. Even voor uw beeld, er moet circa 80.000m3 (16 ha.) waterberging voor
de Visserijbeek, Vragenderbeek en Weijenborgerbeek gerealiseerd worden om pieken af te voeren.
Daar komen we dus ook buiten het gebied van de Visie Besselinkschans. Maar het is belangrijk dat we
wel steeds de verbinding met de Besselinkschans maken, kijken waar we die wateropgave kunnen
combineren met de kansen in de Besselinkschans. Een integrale aanpak waarin we samen optrekken.
In het proces van wateropgave en gebiedsontwikkeling nemen Waterschap en gemeente het voortouw,
maar zijn alle betrokkenen onmisbare schakels.
Omgevingscoördinator
Op de informatieavond konden de aanwezigen zich uitspreken over de samenwerking bij de uitvoering
van de visie. Zij konden instemmen met een schema dat werd gepresenteerd. Vincent Lette (gemeente
Oost Gelre) is aangesteld als omgevingscoördinator. Hij vormt de ogen en oren in het gebied en is voor
u een aanspreekpunt. Bijvoorbeeld als u niet zeker weet bij wie u terecht kunt met een vraag. Maar
bijvoorbeeld ook als u het gevoel krijgt dat u niet gehoord wordt. Vincent Lette is niet rechtstreeks
betrokken bij de uitvoering van projecten, maar zal vooral luisteren, praten en mensen of partijen met
elkaar in contact brengen. Daarnaast begeleidt hij de Klankbordgroep Besselinkschans.
Klankbordgroep
Op de informatieavond is besloten dat we een klankbordgroep samenstellen uit belanghebbenden in het
gebied. Iedereen was het er over eens dat die klankbordgroep niet te groot moet worden, gedacht wordt
aan een 10-tal leden.
Verder zijn er vier projecten benoemd. De klankbordgroep bemoeit zich niet rechtstreeks met de
projecten, maar houdt vooral in de gaten of we de hooflijnen van de visie volgen en of we met de goede
dingen bezig zijn. Meer dus de bewaking van het hele proces en gevraagd en ongevraagd adviseren
van het College van B&W.
Projectgroepen
Er komen 4 projectgroepen (zie schema verderop). Elk project heeft een eigen projectleider die de
uitwerking van de verschillende ideeën aanstuurt. Ook daar willen we graag dat belanghebbenden
meepraten bij de uitvoering. Bijvoorbeeld via ontwerpteams. De projecten zijn:
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Water. Dat gaat over waterbeheer, maar ook het verbinden van initiatieven en ideeën vanuit de
Besselinkschans met die wateropgave.
Engelse Schans en omgeving + recreatie. Dit gaat over het gebied rond het monument de
Engelse Schans, met daarin ook bijvoorbeeld de visvijver, de scouting, het Wijndomein en de
mogelijkheden tot recreatie en uiteraard andere toekomstige ideeën etc.
Evenementen. Dat gaat over hoe we evenementen faciliteren en hoe we het bestaande
evenementenbeleid kunnen uitvoeren op de Besselinkschans. Onder dit project vallen ook de
aspecten van leefbaarheid.
Planalogie en natuur. Dat gaat over aanleg van natuur en fiets- en wandelpaden etc.

Hieronder het gepresenteerde schema voor de samenwerking met alle betrokkenen in het gebied:
Aanmelding
Die avond konden belangstellenden intekenden voor de klankbordgroep of voor één van de
projectgroepen. Als u belangstelling heeft voor de klankbordgroep of een projectgroep kunt u zich via de
mail aanmelden; info@besselinkschans.nl. U mag zich ook voor meer projecten (al dan niet in
combinatie met de klankbordgroep) aanmelden. Na de aanmeldingen gaan we kijken of we de
klankbordgroep en projectgroepen zo kunnen samenstellen, dat overal sprake is van een goede en
evenwichtige vertegenwoordiging van belanghebbenden.
Vragen
Op de avond kwamen al veel vragen langs. Over evenementen, de indeling van de projectgroepen, over
de financiering van projecten en over de mogelijkheden voor particuliere initiatieven. Waar mogelijk
werd er op ingegaan, maar veel vragen zijn juist onderwerp van verdere uitwerking in de
projectgroepen. Dan is het dus niet aan gemeente of waterschap om er wat van te vinden, maar aan alle
samenwerkende partijen om met goede antwoorden te komen.
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Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met één van de projectleiders (zie schema verderop).
Wellicht kan dat u ook helpen bij het maken van een keuze voor één van de projectgroepen of
klankbordgroep.
Hoe gaat het verder
We geven u even de tijd om te reageren en/of in te schrijven voor de klankbordgroep / projectgroep. We
stellen voor om uiterlijk 18 juli aan te geven of u interesse heeft om deel te nemen.
De projectleiders gaan nu aan de slag met het project en in beeld brengen wat daar precies onder valt
en hoe ze zich voorstellen om er mee aan de slag te gaan.
Wat betreft de wateropgave is het Waterschap al bezig. Er worden al gesprekken gevoerd met
landeigenaren over de mogelijkheden voor het waterbeheer. Dat zijn alleen nog eerste (en
vertrouwelijke) gesprekken. De plannen en ideeën moeten nog wel verder uitgewerkt worden, waar
uiteraard ook de projectgroep Water in meepraat en meedenkt.
Informatie
De Visie Besselinkschans en de ideeën uit de Schetsschuit staan op www.besselinkschans.nl.
Hieronder staat een overzicht van de projectleiders met mailadres en telefoonnummer.
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