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Beste lezer,
In 2017 krijgt de uitvoering van de Visie Besselinkschans steeds meer vorm. De visie en de uitvoering
daarvan is opgepakt vanuit een brede samenwerking met inwoners en andere betrokkenen. In deze
nieuwsbrief leest u meer over de voortgang van de verschillende projecten.

Voortgang verbeteren watersysteem Lichtenvoorde
Informatiebijeenkomst op 19 april bij Wijndomein Besselinkschans
Waterschap Rijn en IJssel en de gemeente Oost Gelre werken samen aan het verbeteren van het
watersysteem ten oosten van Lichtenvoorde. Dit om overstromingen, zoals in 2010, zoveel
mogelijk te voorkomen. Samen met betrokkenen uit het gebied hebben we ontwerpen gemaakt
voor de aanleg van retentiegebieden en bypasses. Op woensdag 19 april is er een
informatiebijeenkomst bij Wijndomein Besselinkschans.
In de eerste maanden van dit jaar
stemden we het ontwerp af met
de themagroepen Water en
Landschap van de
Besselinkschans. Belangrijk was
de retentiegebieden
landschappelijk in te passen.
Daarna is het ontwerp afgerond.
Nu nemen we vervolgstappen
richting de uitvoering. Dit voorjaar
staat in het teken van het
doorlopen van de procedures
voor het bestemmingsplan, het
projectplan en de vergunningen.
Zo liggen het
ontwerpbestemmingsplan en het
Projectplan Waterwet Procedure
nu ter inzage.

Referentiebeeld voor een nieuw retentiegebied aan de Nieuwendijk

Informatiebijeenkomst op 19 april bij Wijndomein Besselinkschans
Op woensdagavond 19 april organiseren we een informatiebijeenkomst. Vanaf 19.30 uur is iedereen
van harte welkom bij Wijndomein Besselinkschans (Heringsaweg 18) in Lievelde. Om 20.00 uur trappen
heemraad Peter Schrijver en wethouder Vincent van Uem de avond af. De gemeente en het waterschap
geven een toelichting op het ontwerp voor de aanleg van de retentiegebieden en de bypasses. Ook
geven we op deze avond een doorkijk naar de uitvoering. En kunt u de plannen en tekeningen inzien. Er
zijn medewerkers van het waterschap en de gemeente aanwezig om meer uitleg te geven.
Ontwerpbestemmingsplan
We hebben een nieuw ‘bestemmingsplan Buitengebied, herziening waterberging Lichtenvoorde Oost’
opgesteld. Dit om de aanleg van drie nieuwe retentiegebieden (Nieuwendijk, Visserijdijk en
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Weijenborgerdijk) en de aanleg en/of verbreding van een aantal watergangen mogelijk te maken.
Overigens zijn niet alle uit te voeren maatregelen hierin opgenomen. Dit komt omdat een aantal
maatregelen al passen in het geldende bestemmingsplan. Of we regelen dit via een
omgevingsvergunning.
Ontwerp ter inzage / zienswijzen
Van 24 maart 2017 tot en met 4 mei 2017 ligt de ontwerpversie van het ‘bestemmingsplan Buitengebied,
herziening waterberging Lichtenvoorde Oost’ ter inzage bij de gemeente Oost Gelre. Dit
ontwerpbestemmingsplan is ook digitaal te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en op
www.oostgelre.nl. Tijdens de inzagetermijn kunt u schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen
naar voren brengen/indienen. De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad van de
gemeente Oost Gelre, Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde. Voor het indienen van een mondelinge
zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling Omgeving van de gemeente Oost Gelre, telefoon:
(0544) 39 35 35.
Projectplan Waterwet Procedure
Op 28 maart 2017 hebben dijkgraaf en heemraad van het waterschap het Projectplan Waterwet
Procedure voor het project vastgesteld. Binnenkort kan iedereen het projectplan digitaal inzien op
www.wrij.nl. Na publicatie heeft iedereen zes weken de tijd om eventuele zienswijzen in te dienen.
Meer informatie
Meer informatie over de verbetering van het watersysteem Lichtenvoorde en de procedures is te vinden
op de websites www.wrij.nl en www.besselinkschans.nl. Op deze websites kunt u ook het inrichtingsplan
en de maatregelenkaart vinden. Beide documenten geven een uitgebreide toelichting en onderbouwing
op het ontwerp.

Opening Driekspad
Maandag 20 maart werd in de Besselinkschans het Driekspad geopend. Een wandelverbinding tussen
de Visserijdijk en de Eikendijk. Het pad ligt op het terrein van de familie Klein Gebbink. Wethouder
Vincent van Uem feliciteerde en bedankte de familie voor dit mooie initiatief! De opening was ook een
symbolisch startsein van meerdere projecten die in 2017 in de Besselinkschans worden uitgevoerd.
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Uitzichtpunt en hekwerk bij visvijver
Begin maart is het zicht vanaf de Schansweg
naar de visvijver hersteld. Dit was een van de
wensen van de themagroep Landschap. Je kunt
nu weer mooi op de visvijver kijken. Ook is er een
nieuw landschappelijk hekwerk geplaatst rondom
de visvijver.

Project Karrenspoorverharding van start
In de vorige nieuwsbrief las u al over de start van
het project Zandwegen. Door de
weersomstandigheden werden deze
werkzaamheden uitgesteld naar dit voorjaar.
Deze week is aannemer Reef Infra uit Oldenzaal
gestart met het aanleggen van zogenaamde
karrenspoorverharding. Dit gebeurt op een aantal
stukken van de Weijenborgerdijk (zie foto),
Flierdijk, Eikendijk en Schansweg. Hierbij worden
de wensen vanuit de themagroepen
aangehouden. Deze zijn te zien op de eerder
gepubliceerde overzichtskaart (oranje lijnen).
Meer foto’s staan binnenkort op Facebook!

Voortgang natuurlijke speelplek
Eind vorig jaar deden we een oproep om mee te denken over een nieuwe natuurlijke speelplek in de
Besselinkschans. Daar hebben vier betrokkenen op gereageerd. Inmiddels heeft een eerste bijeenkomst
met de werkgroep plaatsgevonden. Daar zijn verschillende kaders en wensen gedeeld.
Het idee voor de speelplek is voortgekomen uit de schetsschuit en themagroepen. Een locatie centraal
in het gebied nabij de uitkijktoren aan de Schansweg ligt voor de hand. De gemeente onderzoekt samen
met de grondeigenaren en gebruikers op dit moment de mogelijkheden. Als er meer duidelijkheid is over
de locatie komt de werkgroep weer bij elkaar om samen toe te werken naar een ontwerp.
Wil je meer informatie of ook een bijdrage leveren? Neem dan contact op met Leonie Heutinck van de
afdeling Omgeving bij de gemeente Oost Gelre. Haar e-mailadres is l.heutinck@oostgelre.nl.
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Succesvolle Nieuwjaarsduik krijgt vervolg op 1 januari 2018!

Het is al even geleden, maar we kijken terug op een succesvolle Nieuwjaarsduik Oost Gelre bij het
Wijndomein. Iets meer dan 100 mensen namen een frisse duik! De organisatie heeft aangegeven de
eerste editie graag een vervolg te willen geven op 1 januari 2018. Mensen die willen helpen met
organiseren of zich als vrijwilliger willen inzetten kunnen zich melden via het e-mailadres
nieuwjaarsduikoostgelre@gmail.com. Meer foto’s en filmpjes staan op de Facebookpagina van het
evenement.

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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