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Beste lezer, 
 
In 2017 krijgt de uitvoering van de Visie Besselinkschans steeds meer vorm. De visie en de uitvoering 
daarvan is opgepakt vanuit een brede samenwerking met inwoners en andere betrokkenen. In deze 
nieuwsbrief leest u meer over de voortgang van de verschillende projecten. 
 
 

 

Watersysteem Lichtenvoorde: weer een stapje dichter bij de uitvoering 
 
De afgelopen jaren is hard gewerkt aan het verbeteren van het watersysteem rondom Lichtenvoorde. In 
de voorbereiding wel te verstaan, want buiten zijn er nog geen zichtbare veranderingen geweest. Daar 
gaat dit najaar verandering in komen.  
 
Geen zienswijzen ingediend 
Waterschap Rijn en IJssel en de gemeente Oost Gelre 
hebben op 19 april bij Wijndomein Besselinkschans de 
plannen voor de wateropgave rondom Lichtenvoorde 
gepresenteerd. Belangstellenden konden op de 
inloopavond de kaarten bekijken en hun vragen 
stellen. Tegelijk lagen in deze periode de wijziging van 
het bestemmingsplan en het projectplan voor de 
Waterwet ter inzage. Beide procedures zijn inmiddels 
afgerond. Er zijn geen zienswijzen ingediend.  
 
Aanleg vanaf september 
We bereiden ons nu voor op de uitvoering. Kort na de 
zomer vervangen we als eerste de stuwen in de 
Visserijdijk. Ook komt er een nieuwe duiker onder de 
Pastoor Scheepersstraat. In het najaar starten we met 
het graven van de retentiegebieden aan de 
Weijenborgerdijk en de Visserijdijk. En de 
watergangen, stuwen en duikers die hierbij horen. De 
werkzaamheden duren naar verwachting ongeveer 
drie maanden. Zo mogelijk starten we in deze periode 
ook met de aanleg van het retentiegebied aan de 
Nieuwendijk.  
De aanleg gaat stap voor stap. Daarmee treedt het 
watersysteem ook stap voor stap in werking. Begin 
2018 zullen de laatste duikers worden aangelegd.  
 
Meer informatie 
Meer informatie over de verbetering van het watersysteem Lichtenvoorde is te vinden op de websites 
www.wrij.nl en www.besselinkschans.nl. Op deze websites kunt u ook het inrichtingsplan en de 
maatregelenkaart vinden. Beide documenten geven een uitgebreide toelichting en onderbouwing op het 
ontwerp. 
 
 
 

https://www.wrij.nl/thema/actueel/projecten/lichtenvoorde/
http://www.besselinkschans.nl/
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Nieuw festival in de Besselinkschans 
 
District East Events organiseert op zaterdag 26 augustus in de 
Engelse Schans het Magic Festival. Dit is een nieuw dance 
festival dat duurt van 12.30 tot 01.00 uur. In de bijzondere 
setting van de Engelse Schans wordt dan onder andere techno 
en hardstyle gedraaid.  
 
De gemeente neemt bij het verlenen van de vergunning een 
aantal voorwaarden op waaraan de organisatie zich moet 
houden. Dan gaat het bijvoorbeeld over het maximale 
geluidsniveau, het voorkomen van problemen in de openbare 
orde en het waarborgen van de veiligheid. Eind juli vindt een 
buurtoverleg plaats over het evenement. Omwonenden worden 
hiervoor persoonlijk uitgenodigd.  
 
Meer informatie over het evenement is te vinden op 
https://magic-festival.nl/.  

 
 

 
 
Terugblik op de Dag van de Sneeuwbal 
 
Het gebied tussen Vragender, Lievelde en Lichtenvoorde is te nat, te droog en soms te warm. 
Weersextremen waar we mee te maken hebben. Dit raakt ons allemaal. Maar klimaatverandering levert 
niet alleen nadelen op. Het biedt ook kansen om prettig te kunnen wonen, werken en recreëren. Die 
werden op vrijdag 12 mei, tijdens de Dag van de Sneeuwbal, door zo’n zestig enthousiaste deelnemers 
verkend.  
 
Bewoners, waaronder veel agrariërs en lokale belangenpartijen, waren uitgenodigd om mee te denken. 
Zij kennen het gebied immers het beste. Nadat de belangrijkste thema’s uit de zaal waren opgehaald 
gingen de deelnemers er groepsgewijs mee aan de slag. De oogst van de dag was groot. We kijken 
terug op een zeer geslaagde dag. Er zijn mooie, vaak al concrete ideeën gedeeld. Een goede basis om 
mee verder te gaan!  
 
Meer informatie over de Dag van de Sneeuwbal en over de opbrengst lees je in het verslag op onze 
website. Onderaan het nieuwsbericht vindt u ook de link naar de speciale klimaatkrant die naar 
aanleiding van deze dag is gemaakt. 

 

 
 

https://magic-festival.nl/
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De Besselinkschans ligt er mooi bij! 
 
In het voorjaar is de zogenaamde karrenspoorverharding op delen van de Weijenborgerdijk, Flierdijk, 
Eikendijk en Schansweg uitgevoerd. Ook werd het uitkijkpunt bij de visvijver verbeterd. Stichting Marke 
Vragenderveen heeft in het voorjaar bovendien enkele wandelpaden opgeknapt. Hierbij nog een paar 
mooie foto’s van de verbeteringen die dit heeft opgeleverd:  
 

     
 

 
 
En verder…. 
De gemeente is in gesprek met de MACL en De Feestfabriek over een centrale parkeerplek in de 
Besselinkschans. Het is de bedoeling dat deze toekomstige parkeerplek ook het startpunt is voor de 
wandelroutes. Ook zoeken we nog naar een geschikte locatie voor speelnatuur. Als er nieuws is over 
deze ontwikkelingen komen we hier in een volgende nieuwsbrief uiteraard op terug. 
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Zwarte Cross voor de twaalfde keer in de Besselinkschans 
 
De Zwarte Cross staat voor de deur. Het evenement vindt plaats van donderdag 13 tot en met maandag 
17 juli. De opbouw is inmiddels in volle gang! De Feestfabriek kondigde dit uiteraard weer op gepaste 
wijze aan door middel van dit filmpje. Ondertussen is de Besselinkschans weer in no-time aan het 
veranderen in een grandioos festivalterrein. In verband met de opbouw is een deel van het gebied sinds 
maandag 26 juni afgesloten voor verkeer.  
 

 
 
Gelegenheidscampings 
De gemeente is dit jaar nadrukkelijker in gesprek met eigenaren van zogenaamde 
gelegenheidscampings in de omgeving van de Zwarte Cross. Samen met de eigenaren zijn afspraken 
gemaakt over hun camping. 
 
Meer weten? 
Op www.oostgelre.nl/zwartecross staan alle nieuwsberichten van de gemeente die gaan over de Zwarte 
Cross op een rijtje. Daar vindt u ook meer informatie over de opbouw en de gelegenheidscampings. 
 
 
 
 
 
 

We wensen iedereen een fantastische en gezellige vakantieperiode toe! 
 
 

 
 

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.youtube.com/watch?v=zH1o0VIG3I8
http://www.oostgelre.nl/zwartecross
http://www.facebook.com/besselinkschans
mailto:info@besselinkschans.nl

