UITNODIGING BEWONERSAVOND
De toekomst van de Drentsche Aa

Beste bewoner en/of ondernemer in het Drentsche Aa gebied,
U woont,werkt en leeft in een bijzonder gebied: het Nationaal Park en Nationaal Landschap
Drentsche Aa. Natuur- en Landschapsbescherming gaan in het gebied hand in hand met
leefbare dorpen en een duurzame regionale economie. Als bewoners, ondernemers en
beheerders staan we samen voor de uitdaging om de hoge kwaliteit van het landschap van
de Drentsche Aa te behouden en ook ruimte geven aan ontwikkelingen, zoals ruimtelijke
ordening, recreatie en toerisme en landbouw.
Wat vindt u dat er goed gaat in het Drentsche Aa gebied en uw directe woonomgeving? En
wat zou u anders willen?
Waar liggen volgens u de opgaven en wat wilt/kunt u daar aan bijdragen?
Graag gaan wij hierover met u in gesprek,
op donderdagavond 3 december
in het Dorpshuis de Gasterije, Gagels 4, Gasteren
aanvang 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur.
Samen met de werkgroep bewoners en ondernemers uit het Drentsche Aa gebied bereiden
we de avond voor. Thema’s die in ieder geval aan bod komen zijn: houtwal-beheer, fauna in
de Drentsche Aa, beleven van boerenland, de recreatieve voorzieningen in het gebied, de
informatievoorziening over het gebied en bewonersinitiatieven ter versterking van de
leefbaarheid.
Alle informatie die we deze avond verzamelen, is input voor de evaluatie en herijking van
de Landschapsvisie Drentsche Aa. Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van het
overlegorgaan Drentsche Aa. Op 14 oktober jl. was de eerste bewonersbijeenkomst met
een presentatie van landschapsarchitect Berno Strootman over de huidige landschapsvisie
en wat daarvan is uitgevoerd. Een aantal tafelgasten werd geïnterviewd over relevante
thema’s (landschapsgeschiedenis, ecologie, landbouw, water en recreatie) in het gebied.
Het verslag van deze avond is beschikbaar op de website van de BOKD:
http://www.bokd.nl/projecten/natuur-en-landschap/.
U bent van harte uitgenodigd voor de bewonersavond op 3 december. Graag vooraf
aanmelden via l.hummel@bokd.nl.
Met vriendelijke groet, mede namens de werkgroep bewoners en ondernemers van de
Drentsche Aa

Luit Hummel (BOKD)
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