Natuur tot aan uw voordeur?
ni Startbijeenkomst Dynamische
Landschappen Schaijk en Zeeland

Landerd mag zich rijk rekenen met een
groot groen en recreatiefaantrekkelijk bui
tengebied. Vooral De Maashorst heeft een
belangrijke functie voor de Landerdse be
volking. Zeeland en Schaijk liggen tegen
de Maashorst aan, maar de verbinding
tussen deze dorpen en het natuurgebied
kan zeker nog verbeterd worden. Wilt u
horen hoe we dat willen gaan doen? Of
wilt u meedenken of zelf een bijdrage
hieraan leveren? Kom dan naar de start
bijeenkomst 'Dynamische Landschappen
Schaijk en Zeeland'.
Wat zijn 'Dynamische Landschappen'?

De gemeente Landerd wil samen met de
andere Maashorstgemeenten de dorpen
en steden rond De Maashorst beter met
het natuurgebied verbinden. Letterlijk,
door nieuwe wandel- en fietsverbindingen te maken, maar ook
qua gevoel en beleving. De dorpen en steden komen óp de
Maashorst te liggen in plaats van er rondom heen. De nieuwe.
verbindingen moeten dus ook gaan zorgen voor een verster
king van het gebied tussen de dorpen en het natuurgebied. En
dat niet alleen op het gebied van groen en natuur. U kunt ook
denken aan initiatieven op het gebied van recreatie, gezond
heid en verbrede landbouw. Dat blijkt ook uit de benaming die
deze gebieden hebben meegekregen: 'Dynamische landschap
pen'.
In totaal worden er rondom De Maashorst 7 Dynamische land
. schappen gerealiseerd. In Landerd gaat het om het 'Dynamisch
landschap Schaijk' en het 'Dynamisch landschap Zeeland'. Sa
men moeten deze landschappen een levendige schil rondom
De Maashorst gaan vormen die op een logische en duidelijke
manier verbonden is met het natuurgebied.

Wat kunt u van de avond verwachten?

Op de startbijeenkomst wordt uitgelegd hoe wij als gemeente
de verbinding vanuit de dorpen met het natuurgebied willen
gaan versterken. Ook hoort u hoe u hierover mee kunt denken.
Zo wordt er bijvoorbeeld een website gemaakt: www.landerd.
losstadomland.nl. De website kunt u vanaf 9 juni bezoeken. ie
dereen kan daar per traject van de routes een reactie geven.
Daarnaast wordt op de avond uitgelegd hoe bewoners, eige
naren en ondernemers in het gebied zelf een bijdrage kunnen
leveren aan de verdere ontwikkeling van de 'Dynamische landschappen'.
·
Heeft u nog vragen?

Wanneer u vooraf vragen heeft over het bovenstaande kunt
u contact opnemen met Sonja Manders via telefoonnummer
0486-458175 of Ferdi Das via telefoonnummer 0486-458157.

Waar en wanneer is de startbijeenkomst?

De startbijeenkomst 'Dynamische landschappen Schaijk en
Zeeland' wordt gehouden op 8 juni a.s. van 19:30u - 21 :OOu bij
groepsaccommodatie De Buitenhorst in Schaijk. Het adres van
De Buitenhorst is Franse Baan 4 in Schaijk.

Wij zien u graag op 8 juni.

