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We zijn weer begonnen!

Wilt u meer weten over de
Visie Levendige Hoenwaard en
de planning voor fase 3?
Bezoek dan onze vernieuwde
site: www.hoenwaard2030.nl !
Deze nieuwsbrief zal in het
vervolg alleen nog per e-mail en
sociale media verspreid worden.
Wilt u in het vervolg op de
hoogte gehouden worden over
de stand van zaken van fase 3?
Laat dan uw e-mailadres bij ons
achter door te mailen naar
info@hoenwaard2030.nl !

De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest in en om de Hoenwaard.
We zagen dat er (te) weinig samenhang en coördinatie was tussen alle initiatieven
en dat verschillende partijen (overheden en ondernemers) onafhankelijk van elkaar
zaken voor elkaar probeerden te krijgen. Betrokkenen zijn daarom in 2018 gestart
met een proces voor het opstellen van een Verkenning Hoenwaard 2030. U bent,
als bewoner en geïnteresseerde, tijdens de informatiebijeenkomsten in 2018 en in
eerdere nieuwsbrieven hierover geïnformeerd.
Op 6 december 2018 heeft de bestuurlijke begeleidingsgroep (BBG) het
toekomstperspectief Levendige Hoenwaard, omarmt. In dit breed gedragen
toekomstperspectief staat omschreven welk toekomstbeeld we voor de
Hoenwaard in 2030 zien.
Recent zijn we gestart met de uitwerking van dit toekomstperspectief naar een
gebiedsplan. In het gebiedsplan worden de ambities en doelstellingen uit de
Levendige Hoenwaard concreet gemaakt. In deze nieuwsbrief leest u meer over
deze fase en hoe u betrokken wordt.
Veel leesplezier en wellicht tot ziens op een van de inloopbijeenkomsten of op
onze nieuwe website www.hoenwaard2030.nl!

Even v oorstellen
Ik ben Auke Schipper, wethouder van Hattem en ik heb het bestuurlijke
voorzitterschap van Hoenwaard 2030 overgenomen van Frans ter Maten, de
heemraad van waterschap Vallei en Veluwe. In het bijna afgelopen jaar is de visie
Levendige Hoenwaard door alle overheden vastgesteld en hebben de betrokkenen
groen licht gegeven voor de nadere uitwerking in een gebiedsplan. We hebben
inmiddels met het projectteam en de werkgroep de aftrap van fase 3 gedaan.
Het is voor ons, als bestuurders en projectteam Hoenwaard, best wel een
spannend proces; we weten de richting van de Hoenwaard, maar nog niet hoe en
wat het proces precies oplevert. Daarvoor moeten nog vele stappen genomen
worden; zie ook de planning en communicatiemomenten die nog gaan komen.
Auke Schipper
Voorzitter Bestuurlijke
Begeleidingsgroep
Hoenwaard 2030

Spannend en uitdagend, maar ik heb er zin in en zal me het komende jaar intensief
bezig gaan houden met dit bijzondere en vernieuwende 'omgevingsproject'. Het
projectteam zal de dagelijkse uitvoering gaan trekken, maar ik ben als voorzitter en
inwoner van Hattem ook nauw betrokken! Ik hoop in die rol vele (andere)
betrokkenen te zien en te spreken op, in en over de Hoenwaard.

Wat gaan we komend jaar doen
In het komende jaar werken we het toekomstperspectief Levendige Hoenwaard uit
in een gebiedsplan inclusief uitvoeringsprogramma. Dit gebiedsplan is nodig om de
stap van verkenning naar de realisatie te kunnen zetten. Het in de verkenning
opgestelde toekomstperspectief Levendige Hoenwaard geeft op hoofdlijnen aan
hoe het gebied zich in de toekomst kan ontwikkelen. Om de stap naar de realisatie
te kunnen zetten is het nodig om het integrale beeld eerst meer concreet te
maken. Dit doen we door inhoudelijke ateliers met deskundigen te vragen om
thematische onderwerpen concreet uit te werken. Denk hierbij aan de (technische)
eisen voor de kaden en inrichtingseisen voor natuuroevers langs de weteringen.
Maar ook hoe gaan we ruimte vinden voor gewenste ontwikkelingen.

Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, Waterschap Vallei en Veluwe, de gemeenten Heerde en Hattem en
een vertegenwoordiging uit het gebied werken samen aan de toekomst van de Hoenwaard.

Hoe wordt u betrokken
Het komende jaar werkt de projectorganisatie aan het gebiedsplan. Dit kunnen wij niet alleen; wij hebben daarvoor
ook uw inbreng nodig. In het proces nemen we u mee via de website, nieuwsbrieven, inloopavonden en
spreekuren. Deze nieuwsbrief is het eerste moment dat wij u informeren over de start van het opstellen van het
gebiedsplan en hoe het proces er uit ziet.
Om u goed te kunnen informeren over de voortgang van het project is een nieuwe website gemaakt. Informatie
over het project en hoe u inbreng kunt leveren, kunt u vinden op www.hoenwaard2030.nl.
Deze keer ontvangt u deze nieuwsbrief nog per post. De volgende nieuwsbrieven gaan wij alleen nog per mail
aan geïnteresseerden versturen en via sociale media delen. Wilt u de nieuwsbrief blijven ontvangen?
Meld uw aan door te mailen naar info@hoenwaard2030.nl !

Organisatie
De projectorganisatie blijft grotendeels gelijk aan de organisatie van de vorige fase en bestaat uit de bestuurlijke
begeleidingsgroep (BBG), de werkgroep en het projectteam. De organisatie is gericht op de integrale aanpak van
het project. Alle betrokken partners inclusief betrokken bewoners en ondernemers hebben elk vanuit hun eigen rol
de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het opstellen van het gebiedsplan.
De werkgroep denkt mee over de toekomst van het gebied. In de werkgroep zit, naast medewerkers van
bovengenoemde overheden, ook een vertegenwoordiging uit het gebied (zie onderstaande foto). Het projectteam
houdt zich bezig met de dagelijkse uitvoering van het project. De eindverantwoordelijkheid voor het vaststellen van
het gebiedsplan ligt bij de bestuurlijke begeleidingsgroep.
We wensen u fijne feestdagen en hopen u te ontmoeten op de website of tijdens een inloopavond of spreekuur.
Het projectteam (Loes, Anton, Aline, Ruby, Iris).

Hans Takke - provincie Gelderland
Iris Wonink - projectteam Hoenwaard
Eric ten Cate - Rijkswaterstaat
Aline Nieuwenhuis - projectteam Hoenwaard
Menno ter Braak - gemeente Hattem
Ruby Neugebauer - projectteam Hoenwaard
Bert van der Stoep - recreatieondernemer Hoenwaard Jorrit
Geerlinks - waterschap Vallei en Veluwe
Jasper Timmer - waterschap Vallei en Veluwe
Leo Cleiren - Geldersch Landschap & Kasteelen

Wim Muller - agrariër Hoenwaard
Wilma Blankvoort - gemeente Heerde
Bert van het Land - agrariër Hoenwaard
Bettus van Emst - agrariër Hoenwaard
Voorgrond:
Anton Koot - projectteam Hoenwaard
Henk van Weeghel - agrariër Hoenwaard
Loes van der Vegt - projectteam Hoenwaard
Bernhard Dirksen - agrariër Hoenwaard (inzet)
Jacob Spronk - gemeente Heerde (niet op foto)

