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Uitkomst schetssessies Polder de Dijken/Bakkerom
"We ervaren een prettige dialoog"
De toekomst van Polder de Dijken / Bakkerom stond afgelopen
dinsdagavond centraal In de CazemierBoerderij in Tolbert. Tijdens
een openbare bijeenkomst werden de uitkomsten van twee eerder
gehouden schetssessies besproken. Ideeën en wensen, knelpunten en
kansen voor het gebied kwamen naar voren.
"We zitten in de ontwerpfase, we nemen jullie graag mee." Ernstjan Cornelius,
secretaris van de gebiedscommissie, heet de circa veertig mensen in de
CazemierBoerderij welkom. "We hebben twee schetssessies over Polder de
Dijken/Bakkerom gehad. We zijn al een mooi stuk op weg. Tijdens deze
bijeenkomst geven we een terugkoppeling"
In een schetssessie gaan kleine groepen de dialoog aan door wensen, ideeën,
kansen, knelpunten en oplossingen zoveel mogelijk te tekenen. Het doel is
informatie op te halen en inzicht en begrip te krijgen voor elkaars standpunten.
Cornelius: "Uiteindelijk komen we samen tot een beeld dat we gaan voorleggen
aan de Gebiedscommissie."
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Historie van het landschap
Wie wil kijken naar de toekomst
heeft de feiten uit de geschiedenis
nodig. Landschapsarchitect Martin
van Dijken van Prolander (rechts op
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Van strijd naar samenwerking
Wim Meilink, de voorzitter van
Belangenvereniging Polder de Dijken
(BVPDD), gaf een inkijkje in de 'strijd'

de linkerfoto) maakte tijdens zijn
presentatie duidelijk hoe het

van de belangenvereniging. "We
hadden het gevoel: iedereen mag

landschap door de eeuwen heen is

meepraten, behalve de bewoners."
Dat gevoel is inmiddels omgedraaid.

opgebouwd. Van de ruggen die zijn
opgebouwd tijdens de ijstijden, de

"Onze belangen zijn nog steeds niet

ontwatering vanaf 1200 tot aan de
verkaveling van de vorige eeuw en

op eenzelfde lijn, maar we kunnen
onze stem laten horen. We ervaren

de huidige natuurontwikkeling.

een prettige dialoog."
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Geen grote verschillen
Aan de hand van de uitkomsten van de schetssessies is er een basisschets
gemaakt voor Polder de Dijken / Bakkerom (zie hierboven). Dit is nog een
schets n.a.v. alle genoemde ideeën, de kaart bevat nog geen definitieve lijnen.
Ook zijn er alternatieven en varianten uitgewerkt. Een mooie constatering was
dat er geen grote verschillen zijn met de kaart die de BVPDD zelf had gemaakt.
Er is dus een grote gemeenschappelijke deler.
De kaart van de belangenvereniging staat hieronder. Hier staan ook de namen
in die de deelgebieden vanuit de bewoners hebben gekregen. Het vele werk
dat is verricht voor het maken van deze kaart toont de betrokkenheid van de
belangenvereniging.

Enthousiast en betrokken
In de gebiedscommissie zijn belanghebbende organisaties bestuurlijk
vertegenwoordigd. De commissie is zo samengesteld dat in principe alle belangen uit
het gebied zijn vertegenwoordigd. Tijdens de bijeenkomst waren leden van de
gebiedscommissie aanwezig. Jan Vos (gemeente Marum), Rieks van der Wal
(Staatsbosbeheer), Berend Hoekstra (gemeente Leek) en Carla Alma (Waterschap
Noorderzijlvest) benadrukten dat ze content zijn met de goede samenwerking. Alma:
"Ik vind het vooral belangrijk dat we dit samen met elkaar doen. Ik merk vanavond
het enthousiasme en de betrokkenheid van bewoners. Natuurlijk zijn er
opmerkingen, vragen. Het is goed om nu dingen door te spreken. Ga er vooral mee
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opmerkingen, vragen. Het is goed om nu dingen door te spreken. Ga er vooral mee
door."

Terugkoppeling per gebied
Was je niet bij een schetssessie aanwezig maar
ben je wel geïnteresseerd in de uitkomsten van
de schetssessie in jouw gebied? Per gebied
houden we voor de in- en aanwonenden van dat
gebied een terugkoppeling. Je bent hier dan van
harte welkom.
De avonden zijn van 20.00 tot plm. 22.00 uur in
de CazemierBoerderij in Tolbert.
9 juni voor de De Drie Polders
15 juni voor het Leekstermeergebied
(Midwolde)
27 juni – nog onder voorbehoud – voor
het Dwarsdiep (Noord en Zuid tegelijk)

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 conceptinrichtingsplan voor het gebied waarbij ze u, bewoners, grondeigenaren en
andere belanghebbenden, nadrukkelijk wil betrekken. Het is immers uw woonen/of werkgebied.

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