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Beste lezer,
We zitten midden in de vakantie, maar toch even een nieuwsbrief. Na de informatieavond op 19
juni hebben we een oproep gedaan om u aan te melden voor één van de projectgroepen die de
uitvoering van de visie gaan oppakken. Inmiddels hebben we al een aantal aanmeldingen binnen.
Maar een paar projectgroepen kunnen nog wel wat uitbreiding gebruiken. Vandaar deze
herhaalde oproep.
Stand aanmeldingen
Voor de klankbordgroep hebben we nu 12 aanmeldingen. Voor evenementen 7 en voor de Engelse
Schans en omgeving 9. Dat gaat goed, al moeten we nog wel even kijken of we met deze mensen een
evenwichtige vertegenwoordiging van de verschillende belanghebbenden hebben.
De twee projectgroepen Water en Planologie & Natuur zijn nog onderbezet. Vooral daar hopen we op
nog wat aanmeldingen. We herhalen de oproep nu, zodat we na de vakantie vlot van wal kunnen.
Hieronder nog even kort de werkgroepen op een rij:
Projectgroepen
Er komen 4 projectgroepen. Elk project heeft een eigen projectleider die de uitwerking van de
verschillende ideeën aanstuurt:





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.

Aanmelding
Aanmelden kan via info@besselinkschans.nl of een telefoontje naar 0544-393552.
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. Het is wel vakantietijd, dus een aantal projectleiders zal misschien de telefoon niet
opnemen, maar een mail sturen kan natuurlijk altijd.
Informatie
De Visie Besselinkschans en de ideeën uit de Schetsschuit staan op www.besselinkschans.nl.
Op de volgende pagina staat een overzicht van de projectleiders met mailadres en telefoonnummer.
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