Nieuwsbrief april 2008
Het bestuur van de Vereniging vestigt uw aandacht op het volgende:
1. In de Regiodiek van dinsdag 1 april worden de lezers uitgenodigd om te reageren op de stelling:
“In het gebied tussen Malden en Molenhoek moet geen woningbouw plaatsvinden en er mogen geen
wegen worden aangelegd”
Wij nodigen u uit om in grote getale op deze stelling te reageren omdat een van de belangrijkste doelstelling
van onze vereniging is om het gebied open te houden, zonder verdere verstening in de vorm van bebouwing of
de aanleg van wegen. Verzoek ook uw familieleden en bekenden die een ander emailadres hebben om te
reageren.
U kunt gedurende de komende 10 dagen reageren op de stelling via www.heumenkiest.nl ; klik in de
bovenbalk op “stellingen”.
2. Op 28 maart hebben de beide gemeenten een intentieverklaring ondertekend, waarin zij vastleggen dat zij
nu gezamenlijk een plan gaan maken voor het tussengebied. Bij het ontwikkelen van dit plan worden de
volgende uitgangspunten gehanteerd:
- het versterken, ontwikkelen en behouden van de (bestaande) natuurwaarden in termen van zowel ecologische
verbindingen als recreatief (mede)gebruik;
- het gebied dient als recreatief uitloopgebied voor beide gemeenten;
- er kan aansluiting van dit gebied gezocht worden op andere groene corridors, zowel in termen van
ecologische verbindingen als recreatief gebruik;
- er komen geen nieuwe verkeersontsluitingen of verbindingen in en door het gebied t.b.v. gemotoriseerd
verkeer;
- andere gebruiksmogelijkheden zoals sportvoorzieningen dienen nader onderzocht te worden;
- het eindverslag van de intergemeentelijke raadswerkgroep en beschikbare onderzoeksresultaten worden bij
het ontwikkelen van het landschapsplan betrokken.
3. De Vereniging Bos en Kuil gaat thans een periode in van intensief overleg met gemeenten, belanghebbenden
en andere organisaties over de ruimtelijke invulling van het gebied. Wij willen daarbij graag een sterke
ondersteuning van de leden ontvangen in de vorm van extra bestuursleden of leden die bepaalde projectonderdelen zouden willen helpen (mee)uitwerken. Als u die medewerking wilt verlenen geef dat dan te kennen
door een telefoontje naar de voorzitter Tom van Weert, tel 024-3582715 of door een berichtje naar ons
emailadres info@bosenkuil.nl
4. Wij informeren u nu reeds dat er op zaterdag 3 mei van 10 – 12 uur weer een excursie door het gebied zal
plaatsvinden. Wij zullen dat doen in samenwerking met Loes van der Mey van het IVN. Ter sprake komen: de
geologische, ecologische en andere natuurwaarden van het gebied, de (cultuur)historische ontwikkeling van het
gebied en het heggenvlechten.
De excursie start om 10.00 uur bovenaan de Ringbaan bij de kruising met de Lierweg in Molenhoek.
5. De laatste tijd is er regelmatig aandacht geweest in De Gelderlander en Regiodiek voor de problematiek van
de aansluiting van Groesbeek op de A73 en voor andere aspecten waarbij het tussengebied ter sprake komt. Als
u de betreffende artikelen wilt lezen kunt u terecht op onze website www.bosenkuil.nl onder de knop
“knipselkrant”.

