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Gemeenteraad akkoord met plannen Besselinkschans 
 
De gemeenteraad van Oost Gelre heeft gisteren in de raadsvergadering ingestemd met het 
beschikbaar stellen van een krediet van € 575.000 voor de uitvoering van de Visie 
Besselinkschans. Ze gingen daarmee akkoord met het voorstel van het college van B&W. Dat 
voorstel is gemaakt op basis van de plannen vanuit de verschillende themagroepen.  
 
Wethouder Vincent van Uem is zeer tevreden: “De Visie Besselinkschans gaat uit van integraliteit 
tussen de thema’s en afstemming van de verschillende belangen. In de voorbereiding en ook richting de 
uitvoering hebben we veel geïnvesteerd in draagvlak en samenwerking, bijvoorbeeld via de 
verschillende themagroepen. Ik ben verheugd dat we nu ook in de uitvoering met gedragen voorstellen 
vanuit het gebied aan de slag kunnen. We hebben als college niet voor niets altijd benadrukt dat 
uitvoering recht doet aan het participatieproces met de belanghebbenden én de inwoners”.  
 
Besselinkschans uithangbord voor Oost Gelre 
Ook wat betreft de inhoud schetst de wethouder het 
belang van de uitvoering van de visie: “We dragen 
hiermee in belangrijke mate bij aan het versterken van 
onze kernkwaliteiten. Eén daarvan is Oost Gelre als 
evenementengemeente. Een andere is het 
aantrekkelijke landschap, van belang voor toeristen en 
recreanten. En door de integrale aanpak verkleinen we 
bovendien de kans op wateroverlast in Lichtenvoorde. 
Er is en blijft in het gebied ook nadrukkelijk ruimte voor 
agrarisch ondernemen. Op gebiedsniveau hangt dit 
allemaal met elkaar samen. De Besselinkschans wordt 
een uithangbord voor onze gemeente. Over een paar 
jaar is het een nóg aantrekkelijker gebied voor onze 
inwoners en bezoekers om te verblijven en te 
recreëren.” 
 
Vervolg uitvoering 
Met het instemmen van de gemeenteraad kunnen we nu starten met de daadwerkelijke uitvoering van 
de verschillende voorstellen voor de Besselinkschans. Tijdens de Begrotingsraad van november 2015 
werden de kredieten voor de wateropgave rondom Lichtenvoorde al vastgesteld. We kunnen dus verder 
met de integrale aanpak. De programmagroep bespreekt binnenkort welke acties hiervoor uit worden 
gezet en hoe de uitvoering wordt gefaseerd. Uiteraard worden de klankbordgroep, de verschillende 
themagroepen, omwonenden en andere belanghebbenden hier nauw bij betrokken. 
 
Plannen inzien? Kijk op www.besselinkschans.nl!  
De overzichtskaart met de voorstellen voor het gebied staat op www.besselinkschans.nl, net als de 
toelichting bij het raadsvoorstel. In de toelichting zijn alle voorstellen van de vier themagroepen (Water, 
Landschap, Omgeving Engelse Schans en Evenementen) uitgewerkt. 
 
Meer informatie 
Heeft u vragen over het vervolg van de Visie Besselinkschans? Neem dan contact op met Chris 
Frencken van afdeling Communicatie bij de gemeente Oost Gelre. Hij is bereikbaar via (0544) 39 35 96 
of c.frencken@oostgelre.nl. 
 
 

http://www.besselinkschans.nl/
http://www.besselinkschans.nl/
mailto:c.frencken@oostgelre.nl
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Start werkzaamheden bij Wijndomein 
 
Bij het Wijndomein Besselinkschans is vandaag de schop in de grond gegaan. Het bedrijf start 
met een nieuwe tak. Op de eigen Facebookpagina meldt het Wijndomein daarover het volgende: 
 

“We zijn begonnen met de 
aanleg van een recreatievijver 
van 0,8 hectare en een camping 
van 1 hectare. De camping is 
voor caravans en tenten 
alsmede speciale plekken voor 
campers. Hiermee geven we de 
eerste aanzet tot uitvoering van 
door de gemeente Oost Gelre 
opgestelde Besselinkschans 
plan. We hopen nog diverse 
wandelpaden door de wijngaard 
aan te leggen alsmede een 
strandpaviljoen aan de 
recreatievijver.” 

 
 
 
 

Porskamp Installatietechniek MTB Tocht op 6 maart door Besselinkschans 
 
Op zondag 6 maart vindt vanaf Zwembad Meekenesch in Lichtenvoorde een mountainbiketocht 
plaats. De Porskamp Installatietechniek MTB Tocht wordt georganiseerd door WTC Keitrappers 
en gaat bijna volledig over Lievelds en Vragenders grondgebied.  
 
Voor de tocht is eenmalige toestemming gevraagd 
en gekregen van veel particuliere grondeigenaren. 
De deelnemers wordt door de organisatie 
nadrukkelijk gevraagd om de route niet na te 
fietsen op een ander moment. 
 
Route 3 keer door de Besselinkschans 
Vanuit ‘het Grieze Veld’ in Lievelde komt de route 
drie keer door de Besselinkschans. Er kan tussen 
8.30 uur en 10.00 uur gestart worden en is er 
keuze uit 3 afstanden. Namelijk de 30, 40 of 50 
kilometer. Deelname aan deze tocht kost €5,00 
(NTFU-leden €4,00).  
Kijk voor meer informatie op deze website.  
 
 
 
 
 

 

Volg de ontwikkelingen in de Besselinkschans ook via Facebook!  

Kijk op www.facebook.com/besselinkschans !  
 

 

   
Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief? Dat kan via info@besselinkschans.nl ! 

https://www.facebook.com/wijndomein.besselinkschans?fref=ts
https://www.facebook.com/besselinkschans/
http://keitrappers.nl/porskamp-installatietechniek-toertocht/
http://www.facebook.com/besselinkschans
mailto:info@besselinkschans.nl

