
Veel ideeën voor De Drie Polders
De gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier verzamelt momenteel
allerlei informatie uit en over het gebied. Zo was er vandaag een
schetssessie in Tolbert en zijn er onderzoeken gestart naar flora en fauna
in het Zuidelijk Westerkwartier.  

Open blik tijdens schetssessie
Een flinke portie ideeën kwam
vandaag ter tafel. Tijdens de
schetssessie over De Drie Polders,
in de Cazemierboerderij in Tolbert,
werd met een open blik naar de
toekomst van het gebied gekeken. 

Lees hier meer over de
creatieve brainstorm

Welke pareltjes zijn er nu?
In het Zuidelijk Westerkwartier komt
meer ruimte voor natuur. Momenteel
wordt onderzocht welke flora en
fauna er nu zijn. Een eerste
conclusie: plaatselijk is de huidige
natuurkwaliteit al heel hoog.

Lees hier meer over het
onderzoek
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Nu en in de toekomst:
veilig en prettig wonen, werken en recreëren

In het Zuidelijk Westerkwartier combineren we natuurontwikkeling met de
inrichting van waterbergingsgebieden. Tegelijk nemen we maatregelen op het
gebied van waterkwaliteit, recreatie, landbouw, landschapsherstel en
leefbaarheid. Zodat bewoners veilig en prettig in een uniek en
toekomstbestendig gebied kunnen blijven wonen, werken en recreëren.
Hiervoor is begin dit jaar de gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier in het
leven geroepen. Deze commissie maakt de komende tijd een concept-
inrichtingsplan voor het gebied waarbij ze u, bewoners, grondeigenaren en
andere belanghebbenden, nadrukkelijk wil betrekken. Het is immers uw woon-
en/of werkgebied.

Meer weten? Kijk op www.zuidelijkwesterkwartier.nl
en volg ons op Twitter: @ProjectZWK 
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