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Derde en laatste fase gaat binnenkort van start
Financiering derde fase
Met de toekenning van de laatste subsidieaanvraag bij de provincie
Overijssel is het doorgaan van de derde en laatste fase van ons project
‘Heeten, samen over paden’ veilig gesteld. En dat is zeker goed nieuws,
want velen wachten nu met smart op de laatste van de vijftien toegezegde
kilometers. Uiteraard moet er nog wel het één en ander geregeld worden.
Na de succesvolle eerste en tweede fase was het subsidietraject voor
de derde fase een stuk gecompliceerder. Door het wegvallen van de
Europese subsidies hebben we een beroep moeten doen op andere financiers. Met succes hebben we aangeklopt bij de Helami, de gemeente
Raalte en Landschap Overijssel voor een bijdrage. Dit totaal is door de
Provincie verdubbeld. Het subsidietraject heeft heel wat voeten in de
aarde gehad en we zijn dan ook erg blij voor ons dorp dat het allemaal
gelukt is.
Natuurlijk willen we zo gauw mogelijk beginnen, maar eerst moeten
de gesprekken met de grondeigenaren plaatsvinden. Op onze website
www.padenheeten.nl kan de voortgang van de aanleg gevolgd worden.

Bestuur

Vlnr - vanaf onderste rij: Agnes Kerkvliet - Lorkeers (secr), Lian Voorhorst - Aarnink
(penn), Ton Elders, André Vulink, Dominique Doedens (vz), Jeroen Voorhorst

Het stichtingsbestuur is zeer content met haar
uitbreiding van twee nieuwe gezichten. Agnes
Kerkvliet-Lorkeers en André Vulink komen ons
helpen met besturen. Giny Wagemans heeft
haar bestuurswerkzaamheden beëindigd. Vanaf
het begin is Giny als secretaris betrokken geweest bij onze stichting en ze heeft met haar
creativiteit en doortastendheid een grote inbreng
gehad, waarvoor onze hartelijke dank.
Het bestuur heeft Gerrit Visscher bereid gevonden om te assisteren bij PR-zaken zoals het opstellen van webteksten, persberichten en folders.

Leuke reacties van wandelaars
“Ik sta meer stil dan ik loop!” Deze kreet hoorden we van een geregelde
gebruiker van de wandelpaden. “Even op zondagmiddag een rondje doen
kost altijd meer tijd dan je denkt, want je komt zoveel bekenden tegen die
een praatje willen maken. Gewoon beregezellig!”
Weer een ander gebruikt de paden voor het wekelijkse rondje met moeder
in de rolstoel. Soms een kleiner rondje, soms iets groter maar de paden
komen er altijd in voor.
En wat te denken van alle lovende reacties van de wandelaars van de
Sallandse Wandel4daagse. En zo kunnen we nog wel even doorgaan,
want de reacties van gebruikers zijn allemaal erg positief. Dit versterkt de
motivatie van onze ruim veertig vrijwilligers om de paden in topconditie
te houden.

Honden altijd
aangelijnd
Het is al vaker benoemd, maar we kunnen het niet
genoeg benadrukken: Hondenbezitters moeten hun
viervoeter waar toegestaan aangelijnd hebben. Dit
in het belang van andere wandelaars en vanwege
afspraken die we hierover hebben met de grond
eigenaren van de paden.

“Vriend van de Paden”
De slogan van de donateursactie. Het zal duidelijk zijn dat onderhoud van
de paden voor de toekomst broodnodig is en veel kosten met zich meebrengt. De ontvangen subsidie voor de aanleg mag niet worden gebruikt
voor onderhoud. Daarom starten we voor de onderhoudskosten een actie.
Als huishouden kunt u voor een jaarlijks bedrag van tien euro ‘Vriend van
de Paden’ worden. Dus hiervoor is het woord écht aan de Heetenaren. In
de nieuwsbrief van april hoort u meer hierover.

En zo kan het ook.

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

