Stichting Dorpstafel
Varik-Heesselt

Kom naar de bewonersavond over de dijk en
Levend Landschap Varik-Heesselt
Noteer!
Heesselt en Varik hebben een aantrekkelijk landschap. Om dat
te behouden en te versterken en daarvan als bewoners en
toeristen te kunnen genieten, starten de Dorpstafel VarikHeesselt en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) het
project Levend Landschap. We zorgen ervoor dat alle
bewoners hun wensen en ideeën naar voren kunnen brengen.

Woensdag 10 oktober
19.30 - 21.30 uur in
Toevershof
Iedereen van harte
welkom!

SLG heeft al veel van dit soort projecten succesvol ondersteund,
bijvoorbeeld met de aanleg van klompenpaden en ommetjes over oude paden, overstapjes, bloemen
inzaaien voor bijen en andere insecten, aanplanten van meer groen zoals hagen, heggen en
hoogstamboomgaarden, een insectenhotel, vastleggen van oude verhalen, promotie van
streekproducten en het oprichten van een hoogstambrigade. Voor onze dorpen is daarnaast een
verkeersveilige dijk en de aanleg van glasvezel belangrijk.
Als bewoners kunnen we nauw bij beslissingen betrokken raken. Levend Landschap is een
interactief proces, waarin bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap naar voren
kunnen brengen. Hoe oefenen we invloed uit, wat willen wij als bewoners met de dijk, het
landschap, natuur, recreatie en toerisme en wat kunnen we zelf aanpakken?
Tijdens de bewonersavond willen wij ideeën en wensen verzamelen om het typische
landschapsbeeld en de cultuurhistorie rond onze kernen een impuls te geven. Belangrijkste thema’s
zijn cultuurhistorie, ecologie/biodiversiteit, landschap, toegankelijkheid en educatie/jeugd. Maar
denk ook aan de impact van de dijkversterking en hoe de compensatie buitendijks wordt uitgevoerd.
Wat zijn de mogelijkheden binnendijks. Denk ook aan de fundamenten van Huys te Varick.
Wat is er verdwenen en is volgens u het waard om terug te brengen of wat zou u graag anders zien?
Misschien heeft u zelfs al een concreet idee om uit te laten voeren? We horen het graag!
Uitwerken en uitvoeren plannen
Na deze avond organiseren we een tweede bijeenkomst, waarop de ideeën verder concreet
worden uitgewerkt. Bedoeling is dat dan werkgroepjes ontstaan die met elkaar ideeën in plannen
omzetten. Daarna is de volgende stap om de plannen ook daadwerkelijk uit te voeren. Veel
plannen kunnen we zelf uitvoeren, voor andere werken we samen met het Waterschap en
overheden. En samen zorgen we ervoor dat het ook mooi en leefbaar blijft. Soms is daar wat geld
voor nodig (denk aan de Provincie en het Ministerie van I&W), nog
Samen maken we
vaker gaat het om samenwerking, een helpende hand of beschikbaar
de natuur en het
stellen van grond.
landschap rond
Heesselt en Varik
Met vriendelijke groet,
nog mooier!
Stichting Dorpstafel Varik-Heesselt
(meer info: info@dorpstafel-varikheesselt.nl)
Foto’s SLG, Henk van den Burg en Roos Fokkema. Levend Landschap wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente Neerijnen en Provincie Gelderland.

