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Aanleg wandel- en fietspaden van start
De Stichting Wandel- & Fietspaden Heeten e.o. is gestart
met de veldwerkzaamheden voor de aanleg van de eerste
drie kilometer paden om het dorp.
Voorzitter Dominique Doedens: ‘Het is zover: wij kunnen melden dat de
spade de grond in gaat voor de aanleg van de eerste fase van een wandel- en fietspadentraject rondom ons mooie dorp Heeten. Ruim twee jaar
hebben we als bestuur veel tijd gestoken in de voorbereidingen om dit
project van de grond te krijgen.’
Voorbereidingen
‘We hebben eerst een plan gemaakt met een begroting, waarvoor subsidies zijn verworven en we hebben overleg gehad met verschillende
organisaties die met ons gebied te maken hebben.
Ook aan de Heetenaren hebben we onze plannen een aantal malen gepresenteerd.
Ondertussen zijn gesprekken gevoerd met grondeigenaren en andere
betrokkenen en zijn de benodigde contracten opgesteld. Waar nodig zijn
vergunningen aangevraagd.

Omgeving Heeten

De plannen zijn technisch verder uitgewerkt en
er zijn keuzes gemaakt voor materialen. We
hebben alle verdere voorbereidingen getroffen
om met de aanleg te kunnen starten, waaronder
– heel belangrijk – het informeren van de vrijwilligers.’
En waar begint de aanleg?
Twee weken geleden is begonnen met het
snoei- en rooiwerk in het Aarninksbos en langs
de rand van industrieterrein De Telgen.
U kunt hier ook de komende tijd de nodige bedrijvigheid waarnemen, want hier wordt tevens
met de aanleg van de paden gestart.

Bekijken landschap
Heeten en maken van
plannen samen met DS
landschapsarchitecten

Vrijwilligers
Een groep enthousiaste vrijwilligers is hiermee
aan de slag. Een deel van hen is op 5 februari
mee geweest naar het Gelderse Zieuwent, waar
een soortgelijk project is gerealiseerd.

Communicatie
In volgende nieuwsbrieven en via de website www.padenheeten.nl wordt
u op de hoogte gehouden van de stand van zaken. Voor vragen of opmerkingen over het padenproject kunt u contact opnemen met één van de
bestuursleden van de stichting: Dominique Doedens, Giny Wagemans,
Lian Voorhorst-Aarnink, Wim Mensink, Ton Elders en Rinus Kemper.
Coördinatie aanleg
De coördinatie van de aanleg heeft de stichting in handen gegeven van
drie professionals uit Heeten, die zich hiervoor vrijwillig inzetten: Arnold
Geerdink, Wijnand Evers en Leo Vollenbroek. Zij hebben al de bijnaam
‘Bob de Bouwers’ gekregen.
De stichting ondersteunt hen bij de uitvoering en start met de voorbereidingen voor de tweede fase.
Dit voorjaar wordt de eerste drie kilometer van de paden aangelegd
(fase 1). Het streven is om in totaal 15 kilometer aan te leggen.
Bezoek aan Zieuwent

Informeren van de vrijwilligers - 24 februari
2005 in het Trefpunt

Bezoek aan Zieuwent

Presentatie van de ‘Bob de Bouwers’ aan de
vrijwilligers op 24 februari 2005
Dit project is mede mogelijk gemaakt door financiering uit het EOGFL, afdeling Garantie (Europese subsidie), de provincie
Overijssel, de gemeente Raalte en de Postcode Loterij via Landschap Overijssel

