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Visie op landschap, natuur
en groene kernen in de maak

Landschap, natuur en groen,
zijn onderwerpen waar de
meeste mensen een mening
over hebben. Dat is ook
logisch want we wonen erin.
We rijden er met onze fiets of
auto doorheen naar het werk.
We komen er tot rust tijdens
ons dagelijkse rondje met de
hond of werken er aan onze
conditie door bijvoorbeeld
buiten hard te lopen. We
werken erin en ermee als boer
of als recreatieondernemer.
Of we komen juist op bezoek,
samen met ons gezin, om op
zondagmiddag te genieten
van het voorjaar. In de woonkernen zien we dat sommige
mensen tegels in tuinen vervangen door groen. Zomaar
een aantal voorbeelden van
onze betrokkenheid bij deze
onderwerpen.
Verandering

Het landschap verandert. Altijd.
Onze voorouders maakten er het
beste van om er te wonen, te werken
en te recreëren. Wij doen dat nu
nog steeds. Toch lijkt het alsof door
de tijd heen alle functies voor ons
als mens, maar ook voor planten en
dieren, steeds lastiger samengaan
in dat ene landschap. Zo komen er
diverse uitdagingen op ons af.

De energietransitie om duurzame
energie op te wekken, woningbouw
voor betaalbare woningen, bedrij-

venterreinen voor een groeiende
economie, de omslag naar kringlooplandbouw zijn hier enkele
voorbeelden van. Eigenlijk weten
we nog niet wat dat gaat betekenen.
Enerzijds de aanleg van natuur om
biodiversiteit te beschermen en
anderzijds de uitdagingen om ons
veranderend klimaat de ruimte te
geven. We willen immers hittestress
voorkomen en vooral in de woonkernen droge voeten houden.
Dat is voor gemeente Oude IJsselstreek aanleiding om een visie op
landschap, natuur en groene kernen
te maken. We gebruiken deze visie
als basis waarop we de veranderingen in het landschap kunnen
toetsen, zodat we goede afwegingen maken. Bij de visie horen een
uitvoeringsagenda met actiepunten
en een goede focus. Niet alles kan
op elke plek en keuzes maken is dus
nodig. Over de ontwikkelingen die
passen in het landschap of bij dorp
of stad. We moeten ook prioriteiten
stellen. Niet alles kan tegelijk, niet
overal is geld voor en we hebben
niet overal invloed op. Daar willen
we duidelijk over zijn in de uitvoeringsagenda: wat doen we wanneer,

wat doen we niet of laten we bij
andere partijen.

Samen doen

Het maken van deze visie doen we
natuurlijk niet alleen. Daar hebben
we uw input bij nodig. Iedereen
gebruikt en beleeft immers ‘buiten’,
bewust of onbewust. We hebben
een klankbordgroep geformeerd
met afgevaardigden uit de sectoren
agrariërs, recreatie en natuur en de
Plattelandsraad natuurlijk. Met de
leden van deze klankbordgroep hebben we gesprekken over de inhoud
van de visie. Daarnaast hebben we
in februari avonden gehad om bij
inwoners informatie op te halen.
Hopelijk hebben we u daar gezien.
Met ruim 150 mensen hebben
we nagedacht over de waarde van
groen, de mooiste/belangrijkste plek
en waarom. Belangrijke vragen kwamen ter tafel zoals: welke kansen en
mogelijkheden ziet u, wat moet behouden blijven, wat moet versterkt
worden, wat moeten we stimuleren
als gemeente en wat kunnen inwoners of andere partijen zelf? Op deze
avonden hebben we ruim 340 ideeën
verzameld.

Doet u mee?

Het ophalen van informatie is
afgerond. Op dit moment wordt
de conceptvisie geschreven. Deze
versie bespreken we met de klankbordgroep. Daarna willen we de
conceptvisie ook graag presenteren
aan inwoners en hun mening horen.
Door de corona-maatregelen doen
we dat op een digitale manier.
Wilt u met ons meedenken?
Heel graag! Op onze website
www.oude-ijsselstreek.nl/
visielandschap kunt u uw e-mailadres aan ons door geven. Dan krijgt
u uiterlijk eind mei meer informatie
en een vragenlijst gemaild.
Na het verwerken van al deze input
schrijven we een eindconcept waar
de gemeenteraad van Oude IJsselstreek een besluit over neemt.
Zo zorgen we samen voor een kleurrijke toekomst voor onze kinderen
en kleinkinderen!
Ria Ankersmit
Wethouder
Landschap en Groen
Gemeente Oude IJsselstreek
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