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Eén van drie beste reconstructieprojecten

Uitreiking prijs door Gedeputeerde Jansen

Vrijwilligersgroep groeit
De vrijwilligersgroep die veel tijd stopt
in de aanleg en het onderhoud van de
wandel- en fietspaden is inmiddels gegroeid naar 25 personen. Daarnaast
zijn nog ruim tien vrijwilligers actief,
waaronder de ‘Bob de Bouwers’ en
het bestuur. Voor foto’s van verschillende activiteiten kunt u kijken op
onze website www.padenheeten.nl.
Vrijwilligersbijeenkomst na
de ‘zomerstop’

Van in totaal zo’n 250 reconstructieprojecten
is het project ‘Heeten, Samen over Paden’ benoemd tot één van de drie beste in Overijssel.
Uit het juryrapport: ‘Een complimenten waardig
lokaal initiatief: een groep vrijwilligers steekt de
handen uit de mouwen en heeft fraaie wandelen fietspaden rondom Heeten aangelegd en
hersteld. Zij hebben de schoonheid van het
Overijsselse platteland toegankelijker gemaakt
voor vele liefhebbers onder ons. De stichting
levert een bijzondere en ongekende versterking
van het landschap. Juist het sociale karakter
van dit project is zo aansprekend en erg belangrijk voor de cohesie van het dorp Heeten.’ Een
compliment voor heel Heeten dus!

Bijdrage PLUS Severijn
besteed aan bankjes
Bij de openingsbijeenkomst op 8 juli j.l. van de paden heeft PLUS Severijn
€ 1.250,- aangeboden aan de stichting. Dit is gedaan in het kader van
het tienjarig bestaan van de supermarkt, dat uitgebreid wordt gevierd.
Inmiddels zijn twee bankjes geplaatst (Slonninkspad en Markepad) en
binnenkort volgt het derde bankje (Telgenpad), zodat alle Heetenaren
er van kunnen genieten. Johan en Silvia Severijn: nogmaals hartelijk
bedankt voor jullie bijdrage!
Opening eerste paden op 8 juli 2005

Telgenpad
De voormalige Telgenweg is in 2005 in eigendom van de Stichting Wandel- & Fietspaden
Heeten e.o. gekomen en is als onderdeel van
het Telgenpad inmiddels volledig aangelegd. De
Telgenweg is vroeger een openbare weg geweest, maar is dat al sinds 1974 niet meer. Om
duidelijkheid te geven, zijn verbodsborden voor
alle verkeer - behalve fietsers en wandelaars
- geplaatst, met uitzondering van een aantal
aanpalende grondeigenaren, die een recht van
overpad hebben.

Zweurninkspad
Evenals het Telgenpad is het Zweurninkspad een eigen weg en geen
openbare weg. Vooral voor niet-Heetenaren is dat waarschijnlijk onduidelijk, want ook hier is verkeer gesignaleerd dat er niet thuis hoort – met
name auto’s. Om die reden zijn hier eveneens verbodsborden geplaatst;
om te voorkomen dat het pad beschadigt, maar ook om de aanwonenden
niet onnodig te belasten met gemotoriseerd verkeer langs hun huis.
Voor wat betreft het stuk Zweurninkspad langs de Stevenskamp: hier
loopt een deel parallel aan het reeds bestaande geasfalteerde pad van
De Stevenskamp. Dat is gedaan op verzoek van de directie van De
Stevenskamp. Zij wil voorkomen dat haar bewoners, die een klein rondje
maken langs de schapenweide, worden gestoord door langsrijdende
fietsers. Uiteraard is de stichting aan dit verzoek tegemoet gekomen. Wij
hopen dan ook dat u begrip heeft voor het ‘dubbele pad’.

Het weren van gemotoriseerd verkeer heeft als
doel te voorkomen dat de toplaag van het pad
beschadigd wordt: het bandenprofiel drukt te
diep in de toplaag, waardoor water blijft staan
en daarmee ontstaat een beschadiging die niet
vanzelf herstelt. Het kost onnodig veel tijd van de
vrijwilligers en bovendien (gemeenschaps)geld
om de toplaag steeds te moeten herstellen.
Helaas is inmiddels een aantal sporen in het
pad te zien, vermoedelijk van een crossmotor
en een auto. Wij gaan er van uit dat het geen
opzettelijke beschadiging van het pad betreft,
maar hopen met deze oproep dat de betreffende
persoon of personen in het vervolg rekening zullen houden met de moeite en kosten die voor
rekening van de stichting en haar vrijwilligers
komen. Bedankt!

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

