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Het jaar 2015 zit er bijna op. In deze nieuwsbrief kijken we naar de huidige stand van zaken en blikken
we vooruit naar de uitvoering van de projecten binnen de Besselinkschans.

Het belang van de uitvoering van de Visie Besselinkschans
Oost Gelre heeft een aantal kwaliteiten waarmee we ons onderscheiden. Dat blijkt uit de Toekomstvisie
2020 en de Strategienota. We zetten die kwaliteiten in voor een toekomstbestendig Oost Gelre. In
relatie tot de Besselinkschans komen twee van die kwaliteiten duidelijk naar voren: Oost Gelre als
evenementengemeente en het bijzondere landschap van Oost Gelre.
Evenementengemeente
Oost Gelre is een echte evenementengemeente.
Niet voor niets waren we in 2015 genomineerd
voor een landelijke prijs. Evenementen dragen in
belangrijke mate bij aan de leefbaarheid. Naast
de economische waarde hebben evenementen
ook een grote maatschappelijke waarde. Heel
veel bewoners van Oost Gelre zijn direct of
indirect verbonden met de evenementen.
Evenementen zijn dus van belang voor de
sociale samenhang. En dat zie je ook weer terug
in andere kwaliteiten van Oost Gelre,
bijvoorbeeld de mantelzorg. De kwaliteiten
versterken elkaar. Een mooi voorbeeld van zo’n
evenement is de Zwarte Cross. In het verleden
hebben we ook soortgelijke evenementen
gehad, zoals Arrow Classic Rock.
Als voorbeeld de maatschappelijke opbrengst van een evenement als de Zwarte Cross:
1. Samenwerking met de lokale verenigingen zoals corsogroepen etc., in totaal ruim 100
verenigingen die zo’n 3000 vrijwilligers leveren, een mooi voorbeeld van sociale cohesie;
2. Samenwerking met Stichting De Lichtenvoorde aan een inclusieve samenleving;
3. Promotie Oost Gelre / Achterhoek, als merk, maar bijvoorbeeld ook door bevordering van
streektaal en cultuur.
De Besselinkschans kan ons uithangbord zijn voor grote en kleine evenementen die aan de kwaliteit van
evenementengemeente een extra impuls geeft. Het gebied heeft hier veel mogelijkheden voor en die
proberen we de komende tijd te versterken.

Het bijzondere landschap
Oost Gelre heeft toeristische en recreatieve aantrekkingskracht door haar landschap. De
Besselinkschans in het bijzonder is landschappelijk uniek voor de Achterhoek. Een terrasrand doorkruist
het relatief kleine gebied, waardoor er hoogteverschillen van meer dan 10 meter voorkomen. De
diversiteit bestaat verder uit bosgebied op de hoger gelegen delen en voornamelijk agrarisch
grondgebruik en weiland op de lager gelegen delen. De beken in en nabij het gebied geven de
Besselinkschans een extra dimensie.
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De dynamiek van het landschap geeft de Besselinkschans een belangrijke recreatieve- en sportfunctie.
Ook vinden er veel verenigingen hun thuisbasis. Denk hierbij aan de MACL, LHV De Rietvoorn,
Scouting Sint Bernardusgroep. Ook zijn er veel individuele sportbeoefenaars die er een rondje maken.
Daarnaast is het gebied geliefd bij werknemers van bedrijven op De Kamp die een middagwandeling
maken. Tot slot heeft de Besselinkschans een toeristische functie, onder andere door de regionale fietsen wandelroutes die door het gebied lopen, de Grolse Linie 1627 (Engelse Schans), maar ook door de
bedrijven die toeristische activiteiten in de Besselinkschans aanbieden.
Ook hier is het belang van de maatschappelijke waarde én de economische waarde duidelijk. Dit
belang krijgt een grotere meerwaarde als we er in slagen de kwaliteit van het landschap, van de
Besselinkschans verder te versterken.

Participatie
Het afgelopen jaar hebben we samen met alle betrokkenen uit het gebied een proces op gang gebracht.
Dat heeft geleid tot een breed gedragen schetsschuit met ideeën en uiteindelijk de Visie
Besselinkschans die is vastgesteld door de gemeenteraad. In vier themagroepen hebben we de eerste
ideeën en plannen verder uitgewerkt. Door de grote betrokkenheid zijn er breed gedragen plannen tot
stand gekomen.

Voorstellen worden voorgelegd aan gemeenteraad
In de vorige nieuwsbrief beloofden we in deze nieuwsbrief een overzicht van alle themagroepen te
geven. Omdat het budget voor de voorstellen van de themagroepen Landschap en Omgeving Engelse
Schans nog niet is vastgesteld, leggen we de voorstellen binnenkort eerst voor aan de gemeenteraad.
De gemeenteraad beslist dan of er geld voor de uitvoering beschikbaar wordt gesteld. Op 19 januari is
de behandeling in de raadscommissie en op 2 februari wordt over de voorstellen besloten in de
gemeenteraadsvergadering. Pas op dat moment weten we welke projecten we kunnen uitvoeren en hoe
we dit gaan doen. Dat zullen we in de nieuwsbrief van februari 2016 melden.
Wie nu alvast een beeld wil krijgen van de ideeën van de themagroepen, kan terecht op de website van
de Besselinkschans: www.besselinkschans.nl. Hier is een totaalkaart te downloaden met alle
voorstellen.

Aanstaande zondag: Scharenborg Crossloop
Op zondag 13 december 2015 organiseert de Lopersvereniging Groenlo voor de
23e keer de Scharenborg Crossloop. Het parcours in de Besselinkschans is uniek
in de regio en gaat over terrein van de MACL. De loop gaat over bospaden, maar
ook over het motocrosscircuit. Er zijn twee afstanden: 6,1 km (1 rondje) en 12,2 km
(2 rondjes) De start van beide afstanden is om 11.15 uur. Meer informatie:
http://www.lvggroenlo.nl/scharenborgcrossloop-info/.

We wensen u fijne feestdagen en een
voorspoedig 2016 !
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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