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Beste lezer,
Op dinsdagavond 30 september vond de vervolgbijeenkomst plaats voor de uitwerking en uitvoering van
de Besselinkschans. In deze nieuwsbrief vindt u een verslag van deze bijeenkomst.

Deelnemers verdeeld over verschillende groepen, eerste stap richting uitvoering
Op het gemeentehuis in Lichtenvoorde waren ruim twintig betrokkenen aanwezig die zich
hadden opgegeven voor de klankbordgroep of één van de themagroepen voor de uitwerking en
uitvoering van de Visie Besselinkschans. Het doel van de avond was om de verdeling van de
deelnemers over de verschillende groepen op elkaar af te stemmen.
De avond werd namens de gemeente plenair geopend door Brandt Keegstra. Nu de Visie is vastgesteld
gaan we actief aan de slag met de uitwerking van de plannen. Dat doen we natuurlijk weer samen met
elkaar. Iedereen kreeg de mogelijkheid om de voorkeur voor een bepaalde groep te heroverwegen,
mede omdat de namen van de thema’s iets zijn aangepast (zie onderstaand schema). Het blijft
overigens mogelijk om uit interesse of als belanghebbende aan te sluiten bij een uitwerkingsteam van
een interessant project uit een ander thema.

1

Na het plenaire deel gingen de groepen uiteen om alvast een eerste inhoudelijke start te maken. Een
overzicht van wat er besproken is per groep:

Klankbordgroep (omgevingscoördinator Vincent Lette, v.lette@oostgelre.nl, 0544 – 393454)
Toen de groepen werden gevormd bleven er slechts drie mensen achter voor de klankbordgroep.
Ondanks dat de klankbordgroep dus nog lang niet compleet is, vond er een goed en constructief overleg
plaats. Zo ging het onder andere over de rollen van de klankbordgroep. De klankbordgroep gaat de
ogen en oren van het gebied vormen. De leden van de klankbordgroep volgen het proces van dichtbij,
bewaken de voortgang, stimuleren en enthousiasmeren initiatieven uit de samenleving en bekijken of de
projecten passen binnen de Visie. Ze geven gevraagd en ongevraagd advies aan de ambtelijke en
bestuurlijke werk- en stuurgroepen en de themaleiders en de themagroepen. Naast vier of vijf vaste
personen bestaat de klankbordgroep ook uit vier klankbordgroepadviseurs die relevante informatie
tussen de klankbordgroep en de themagroepen gaan uitwisselen.

Water (themaleider Diederik Speksnijder, d.speksnijder@wrij.nl, 0314 – 369617)
De themagroep Water heeft nog geen officiële
start gemaakt. Dit gebeurt tijdens de
informatieavond op dinsdag 28 oktober 2014
(zie de uitnodiging). Wel hebben de
belangstellenden en het Waterschap samen
kennis gemaakt. Dit was een zeer prettige
kennismaking waarbij de belangstellenden al vol
ideeën zitten en deze besproken zijn. Het
Waterschap heeft de energievolle inzet als zeer
prettig ervaren en ziet uit naar een waardevolle
samenwerking.

Informatiebijeenkomst thema Water
Op 28 oktober organiseren de gemeente Oost Gelre en
het Waterschap Rijn en IJssel een informatieavond
over de verbetering van het watersysteem in het
gebied ten noordoosten van Lichtenvoorde. Dit
betekent mogelijk een andere inrichting van bepaalde
gebieden, omdat deze worden ingericht op het bergen
van meer water tijdens noodsituaties. Dit biedt
bijvoorbeeld kansen tot natuurontwikkeling en
extensief in plaats van intensief gebruik van
landbouwgrond. Daarnaast is op deze avond ook uw
eigen initiatief van harte welkom. De plannen moeten
de wateroverlast in de toekomst zoveel mogelijk
voorkomen. Geïnteresseerden om mee te denken
kunnen zich tijdens de avond melden.
De bijeenkomst op dinsdag 28 oktober vindt plaats bij
het Wijndomein, Heringsaweg 18 in Lievelde en begint
om 19.00 uur.

Omgeving Engelse Schans (themaleider Peter Ballast, p.ballast@oostgelre.nl, tel. 0544 – 393505)
Er was een goede belangstelling voor deze groep. In tegenstelling tot de andere groepen, wordt bij deze
groep ingezoomd op een specifiek gebiedsdeel van de Besselinkschans, mede omdat hier op een
relatief klein oppervlak verschillende ontwikkelingen een plek gaan krijgen. Na de kennismaking ging het
over de praktische invulling zoals het vergaderschema en de vergaderplaats. De groep is met huiswerk
weggegaan. Een straat in de Besselinkschans heeft nog geen naam. Tijdens de eerstvolgende
bijeenkomst op 3 november gaat de groep straatnaamvoorstellen bespreken en dit voorleggen aan het
college van B&W.
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Evenementen (themaleider Hans Schuthof, h.schuthof@oostgelre.nl, tel. 0544 – 393544)
Na een korte kennismaking is er onderling uitgewisseld wat de groep kan gaan oppakken. Binnen de
groep is overeenstemming dat de Besselinkschans een prachtig gebied is met veel kwaliteiten die
jarenlang onbenut zijn gebleven en waar we in de toekomst beter gebruik van moeten maken. De groep
heeft behoefte aan duidelijkheid en wil concrete acties oppakken. Dan gaat het bijvoorbeeld over het
opstellen van een overzicht van de huidige activiteiten in het gebied als nulmeting voor een
kansenperspectief, het opstellen van een promotie-marketingplan en het opstarten van een groep die
het terrein gaat beheren en oog heeft voor de leefbaarheid. Ook is kort gesproken over investeringen
die de gemeente gaat doen op het gebied van infrastructuur. Essentieel is dat iedereen dezelfde
informatie heeft, bijvoorbeeld over het evenementenbeleid. Een aandachtspunt voor de samenstelling
van de groep is dat er meer evenwicht komt tussen de vertegenwoordiging van gebruikers die gesteld
zijn op rust en de vertegenwoordiging van gebruikers die activiteiten willen organiseren. De volgende
bijeenkomst is gepland op dinsdag 25 november om 19.30 uur in het Gemeentehuis in Lichtenvoorde.

Landschap (themaleider André te Brake: a.tebrake@oostgelre.nl, tel. 0544 – 393498)
De themagroep wil snel aan de slag om het landschap te versterken. Maar eerst moet er in kaart
worden gebracht hoe het zit met de ecologische hoofdstructuur. “Kan die maar zo verlegd worden van
de Besselinkschans naar het agrarisch gebied?” Zo maar een vraag die de deelnemers bezighoudt. De
ontwikkelingen moeten bij voorkeur een win-win situatie opleveren voor agrariërs, recreatie, toerisme,
het landschap en de natuur. Verder wil de groep aan de slag met concrete recreatieve projecten zoals
een betere padenstructuur door de Besselinkschans en aansluitingen op bestaande routestructuren.
“Breng de volgende keer een goede plattegrond mee, dan kunnen we aan de slag”. Kortom een groep
die graag de mouwen opstroopt: “Niet lullen moar poetsen”!

Hoe verder?
De themagroepen Water, Omgeving Engelse Schans en Evenementen hebben al een eerstvolgende
bijeenkomst op de planning staan. Voor de Klankbordgroep en de themagroep Landschap wordt er
binnenkort een bijeenkomst gepland. De themaleiders en de omgevingscoördinator zitten op korte
termijn bij elkaar om de groepen verder vorm te geven.
De komende twee weken willen we de groepen een definitief karakter gaan geven. Als u op 30
september niet aanwezig was, maar u zich wel heeft opgegeven voor één van de groepen, vragen we u
vriendelijk zelf contact op te nemen met de begeleider van de groep waar u zich voor heeft opgegeven.
De omgevingscoördinator gaat daarnaast zelf acties uitzetten om de klankbordgroep compleet te
krijgen. Via een volgende nieuwsbrief ontvangt u meer informatie over de definitieve samenstelling van
de verschillende groepen.
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