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Vrienden van de Paden:
Donateursactie 2013

Afronding 3e fase
aanleg paden

Het einde van de derde fase komt na 10 jaar van voorbereiding en aanleg
in zicht. Het is ons opnieuw gelukt mooie paden en een trekpont aan te leggen. Ook op dit moment wordt er nog hard door onze vrijwilligers gewerkt
aan de laatste meters.
De kosten van aanleg zijn betaald door subsidies. De kosten voor onderhoud zijn voor rekening van de Stichting. Door uw bijdrage blijft het mogelijk
om de paden in stand te houden. Wij hebben inmiddels al veel Heetenaren
als donateur en daardoor als ‘Vriend van de Paden’ mogen begroeten.
Deze vrienden willen wij langs deze weg weer hartelijk danken voor hun
jaarlijkse bijdrage. Deze zal eind juni weer geïncasseerd worden.

Op dit moment zijn wij bezig met de aanleg van
twee paden:
a) Verlenging van het Schot Beumerpad:
Vanaf de pont over het Overijssels kanaal begint aan de westzijde van het kanaal het Schot
Beumerpad. Op het eind kom je uit op de
Oosterenkweg. Vanwege het (drukke en hardrijdende) verkeer wordt het wandelen op de
Oosterenkweg als onveilig ervaren. Daarom
komt er vanaf dit punt een pad langs deze weg
tot aan de Overmeenweg. Vervolgens kan men
hier rechtsaf richting het Nieuwekampspad.
b) Het 2e deel van het Jaagpad:
In de vorige Nieuwsbrief is uitgebreid stil gestaan
bij de aanleg van het eerste deel van het Jaagpad
langs het kanaal van de Veldkampsbrug tot aan
de trekpont. Dit deel van het Jaagpad is semiverhard aangelegd. Vanaf de trekpont loopt het
Jaagpad door tot aan de parkeerplaats bij de
Ramelerbrug. Voor dit deel van het Jaagpad zal
de ondergrond gaan bestaan uit gras. Het pad
loopt grotendeels dicht langs het kanaal. Op het
eind wordt het fietspad overgestoken en eindigt
het pad op de parkeerplaats bij de brug.

Nieuwe vrienden gevraagd

Begin juni willen wij nog meer mensen enthousiast maken om Vriend van
de Paden te worden. Meer Vrienden van de Paden betekent voor ons dat
wij ook in de toekomst de onderhoudskosten kunnen blijven betalen. Alle
Heetenaren die nog geen Vriend van de Paden zijn, zullen de komende
week een machtigingsformulier ontvangen. Als u (als familie) voor slechts
€ 10,- per jaar ons wilt ondersteunen, kunt u dit formulier invullen. Meer
mag natuurlijk altijd. Onze vrijwilligers zullen het formulier de week erna
weer op komen halen. Wij hopen hiermee veel nieuwe Vrienden te krijgen.

Schot Beumerpad

Jaagpad

Vrijwilligersteam
uitgebreid

De huidige groep vrijwilligers hebben we kunnen uitbreiden met de volgende enthousiaste Heetenaren: Harrie Elders, Harrie Evers,
Henk Klein Koerkamp, Gerard Korenromp,
Wim Meijerink, Frans Rekveld en Gé Ruiter.
Wij zijn erg blij met zoveel extra hulp. De
nieuwe vrijwilligers gaan meedraaien in de
bestaande rayons.
Oud-Raaltenaar Donné Bos, nu woonachtig
aan de Schaarsen, komt het bestuur versterken. We zijn blij met zijn inzet voor de
Stichting.

Paarden
op de paden
verboden!
Wij bemerken het gebruik van de wandel/
fietspaden door ruiters te paard. Er zijn
meerdere redenen waarom ruiters op de
paden niet zijn toegestaan. De veiligheid is
in het geding, veel wandelaars en fietsers
zijn angstig voor zo’n groot dier en de paden zijn juist gemaakt om vrij te recreëren.
De paden hebben een dunne toplaag met
daaronder een puinlaag als fundering. Dit
is geschikt voor licht gebruik en raakt door
paardenhoeven ernstig beschadigd, waardoor er water blijft staan en vervolgens dit
steeds grotere gaten veroorzaakt. Herstel
hiervan is lastig en brengt extra kosten met
zich mee. Bij deze de oproep aan ruiters om
te blijven op de (zand)wegen die daarvoor
wel geschikt zijn.

Bouwval

Voormalige brandweergarage
wordt materiaal-opslag voor onze
Stichting.

De oude schuur aan het Poelpad van Henri en Suzan Nijland-Franken, die
heel vroeger dienst heeft gedaan als garage voor de brandweerspuit (op handkracht!), wordt in ere hersteld. In overleg met de eigenaren is overeengekomen
dat de vrijwilligers van de Stichting de schuur afbreken en in oude luister weer
opbouwen, waarbij alle materialen zoveel mogelijk worden hergebruikt. In ruil
hiervoor mag de Stichting gebruik maken van een groot deel van het schuuroppervlak om hier onderhoudsmaterialen en klein materieel op te slaan. De
ligging van de schuur aan het Poelpad en dus aan de rand van het dorp is ideaal voor onze vrijwilligers om van hieruit het onderhoud aan de verschillende
paden te beginnen.
De eigenaren zijn ook erg blij dat de schuur weer hersteld kan worden. Als alles
volgens plan gaat, zal de schuur rond oktober 2013 in gebruik kunnen worden
genomen

Een aantal vrijwilligers bezig met de afbraak.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door financiering uit het EOGFL, afdeling Garantie (Europese subsidie), de provincie
Overijssel, de gemeente Raalte, de Postcode Loterij via Landschap Overijssel en lokale bijdragen.

