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Transformatie Veluwetransferium
Nunspeet Poort van de Veluwe
In de vorige nieuwbrief hebben we u geïnformeerd
over de plannen om het huidige Veluwetransferium
te upgraden naar een Poort van de Veluwe. Intussen
is de subsidieaanvraag in behandeling en wordt er
hard gewerkt aan het concretiseren van de plannen.
Wat zijn we aan het doen: de plannen verder aan het
uitwerken namelijk van schetsen naar definitieve
ontwerpen en daarna starten de fysieke werkzaamheden op. Hierbij wordt zorgvuldig afgestemd met
het projectteam dat bezig is met de uitvoering van
de ontwikkelingen van het stationsgebied.
In maart is een informatieavond georganiseerd voor
de omwonenden van en bedrijven op en nabij het
transferium. Er was een grote opkomst en de voorgetelde plannen
zijn na een korte presentatie in groepjes besproken. Hiervoor waren delen van het schetsontwerp op posterformaat afgedrukt zodat
locaties precies aangegeven konden worden. De reacties van de
bewoners waren positief en vanuit hun ervaring ter plaatse werden
er waardevolle aanvullingen gedaan, aandachtspunten meegeven
en gingen we met elkaar in gesprek. Onder meer over de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de poort en de bedrijven in de
omgeving, waar men kan parkeren als de Poort helemaal vol is, de
fietsveiligheid van zowel bezoekers als bewoners, hoe de levendigheid op de poort vergroot kan worden met de focus op Nunspeet
als kunstenaarsdorp.
Meedenkers gevraagd voor de klankbordgroep
Er wordt een projectleider aangetrokken die aan de slag gaat met het verder uitwerken van de plannen en Adriana Stam
blijft betrokken voor de proceskant van het project zoals deze nieuwsbrief, bijeenkomsten en de Klankbordgroep. Voor
dat laatste zoeken we nog een vertegenwoordiging van betrokken bewoners van en ondernemers in de vrijetijdsector in
Nunspeet. Want de Poort van de Veluwe wordt een gastvrije ontvangstlocatie vanwaar de Veluwe ontdekt kan worden
en voor het opwaarderen van de uitkijktoren, het creëren van natuurlijke speelplekken of het ontwikkelen en aansluiten
op routes gebruiken we ook graag uw denkkracht en creativiteit.
De klankbordgroep zal tussen de 10 tot 14 personen bestaan, ongeveer
4-6 keer per jaar bijeenkomen en hun rol is input geven en adviseren.
De leden van de Klankbordgroep vertegenwoordigen een grotere groep
en hebben een bepaalde expertise zoals toerisme, natuur, educatie, conceptontwikkeling etc. Meer informatie of aanmelden kan via a.stam@
nunspeet.nl.
Stelt u er prijs op om deze nieuwsbrief direct te ontvangen, geef dan uw
emailadres door aan Adriana Stam (a.stam@nunspeet.nl). Het Masterplan en schetsontwerp zijn te raadplegen via www.nunspeet.nl/poortvandeveluwe.
Ten slotte, per 30 mei a.s. stop ik als wethouder bij de gemeente Nunspeet, vanwege het aanvaarden van een nieuwe functie.
Op dit moment is nog niet bekend hoe het nieuwe college er uit komt
te zien en welke wethouder verantwoordelijk wordt voor ‘De Poort van
de Veluwe’, maar ik heb er alle vertrouwen in dat hij/zij samen met u een
goed vervolg zal geven aan dit prachtige project.
Ik wens u alle goeds.
Marije Storteboom, wethouder.

